
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm. 2599

Memòria 2015
Fundació Privada DAU



PRESENTACIÓ 2-3
L’ORGANIGRAMA / LA FUNDACIÓ DAU, ASSOLINT ELS REPTES 

2015, LA FUNDACIÓ DAU CREIX 4
MISSIÓ / VALORS / ELS NOSTRES EIXOS ESTRATÈGICS

IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC DEL SERVEI PRELABORAL DAU   5
PRINCIPALS CONCLUSIONS ESTUDI SROI SPL (2010-2014)  

DAU, SERVEIS A LES PERSONES 6-7
SERVEI PRELABORAL / FORMACIÓ OCUPACIONAL / SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL / ACTIVITATS ASSOCIATIVES

LABORATORI FUNDACIÓ DAU, EMPRESA SOCIAL 8-10
ACTIVITATS EMPRESARIALS / PROGRAMES REALITZATS

DADES ECONÒMIQUES EXERCICI 2015 11
LABORATORI FUNDACIÓ DAU, EMPRESA SOCIAL / LA FUNDACIÓ DAU, DADES CONSOLIDADES

FETS RELLEVANTS 2015 12

ÍNDEX

El Sistema de Gestió de la Qualitat, UNE-EN-ISO 9001:2008 certifica els 
processos d’aplicació: servei d’envasat i condicionament de productes per 
als sectors farmacèutic, cosmètic i dietètic.
Capacitació i inserció laboral de persones amb trastorn de salut mental.
RECERTIFICACIÓ 09/10/2015 (Validesa fins 09/10/2018)

Complim els principis de la Fundación Lealtad, organització independent 
que té la missió de fomentar la confiança en fundacions que cumpleixin 
fins d’acció social, cooperació al desenvolupament o medi ambient.
Podeu veure aquest informe a www.fundacionlealtad.org introduint 
“DAU” al buscador d’ONG analitzades. (Actualitzat a 31/12/2014)



Rosa González Roca   Anna Cohí i Ramon
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ DAU  DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ DAU

DAU forma part de les organitzacions següents: 
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L’any 1992 vàrem crear la Fundació DAU per fer realitat l’accés al treball de les persones amb 
trastorn mental (TM) com a estratègia per a la millora de la seva qualitat de vida i normalització 
social. 24 anys després, i sumant totes les iniciatives socials sorgides amb qui compartim el mateix 
fi, podem demostrar que, entre tots, estem aconseguint que les barreres per l’accés al mercat de 
treball d’aquest col· lectiu siguin cada dia més superables.

Volem celebrar amb tots vostès i, sobretot, amb les entitats amb qui compartim l’Associació 
Ammfeina SMC, que l’any 2015 hem aconseguit la regulació jurídica del Servei Prelaboral, després 
de 12 anys d’existència com a prova pilot. És un dret guanyat a pols que significa el reconeixement 
per part de la societat catalana i de l’administració autonòmica que calen dispositius especialitzats 
per a la igualtat d’oportunitats en el treball per a persones que pateixen un trastorn mental.

Des de la Fundació DAU, hem tingut l’oportunitat d’estudiar, a través de la metodologia SROI 
(en català “Retorn Social de la Inversió”), l’impacte econòmic i social que té el Servei Prelaboral 
DAU en els seus usuaris, les famílies, les administracions públiques i la societat en general. Podran 
veure com és un servei rendible socialment i econòmicament, amb capacitat per canviar el futur 
de persones que no volen quedar ancorades ni ser definides de per vida per la seva malaltia.

D’altra banda, aquest 2015 ha estat un any de recuperació en tots els sentits. Hem aconseguit com 
a entitat els objectius d’eficiència i d’experiència que ens havíem proposat en l’Àrea de Serveis a 
les Persones, entre els quals destaca el servei d’inserció laboral amb un índex del 52% d’insercions.
 
En l’Àrea d’Activitats Empresarials, el Laboratori DAU ha aconseguit establir relacions de partenariat 
estables amb empreses farmacèutiques i cosmètiques que són líders en els seus sectors, i que han 
suposat un augment de llocs de treball de qualitat (18%) i reconeixement professional del sector 
empresarial.

Tots i cadascun de nosaltres som necessaris per aconseguir que les persones amb TM puguin 
escollir el seu projecte vital mitjançant el del treball i la inclusió social, per això volem agrair a tots 
els treballadors, usuaris i col· laboradors de l’entitat les seves valuoses aportacions que sumen en 
una finalitat comuna: la igualtat i dignitat de les persones, sigui quina sigui la seva condició.

Moltes gràcies a totes i tots,
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2015, 
LA FUNDACIÓ DAU CREIX

IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC 
DEL SERVEI PRELABORAL DAU

Aquest any ha estat de creixement i nous projectes, factors que 
incideixen plenament en la sostenibilitat de la Fundació. 

Amb una plantilla de personal de la Fundació de 94 treballadors 
implicats, hem aconseguit millorar l’eficiència en els serveis de 
suport a les persones, en quantitat i qualitat, i hem iniciat l’activitat 
del nou laboratori d’anàlisi de medicaments i el desenvolupament 
d’un nou projecte farmacèutic estratègic per al 2016.

MISSIÓ

DAU és una fundació socialment responsable dedicada a la 
millora de la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb 
trastorn mental a través de la seva incorporació a un treball de 
qualitat i dignament remunerat.

VALORS

La nostra cultura d’organització es fomenta en els següents 
valors compartits:
 
Implicació: tots assolim un compromís amb la nostra missió 
social, a la qual contribuïm cadascun de nosaltres des de la seva 
posició i reforcem així el nostre sentit de pertinença.
 
Professionalitat: millorem i adquirim noves competències 
a través de l’impuls de la formació continuada, fet que ens 
permet ampliar els nostres coneixements i enriquir-nos com a 
organització.
 
Honestedat: duem a terme una gestió econòmica i ètica 
transparent en els serveis, en la relació amb els nostres treballa-
dors, clients, proveïdors i col· laboradors, així com amb les altres 
entitats del sector.
 
Cooperació: col· laborem amb altres entitats que tenen projec-
tes similars per contribuir a la creació i difusió de coneixements 
que permetin millorar els sistemes de treball i les metodologies 
d’inserció laboral del col· lectiu.
 
Innovació: cerquem contínuament metodologies, processos 
i tecnologies noves que ens permetin millorar la qualitat i 
l’eficiència dels nostres serveis a les persones i empreses.

1  El servei Prelaboral que gestiona DAU és altament rendible 
en termes socials. Per a cada euro (1€) en suport econòmic 
(públic i privat) per al funcionament del Servei, el programa 
retorna a la societat 2,24€ en impactes socials i econòmics 
al seu objectiu principal de dotar les persones amb trastorn 
mental greu dels hàbits, les capacitats i les competències per 
integrar-se amb èxit en el món laboral. 

2  Els usuaris amb trastorn mental i les seves famílies són els 
beneficiaris de la major part dels impactes socioeconòmics de 
l’SPL (57%). El valor monetari d'aquests impactes equival a 1,29€ 
per cada 1€ d'aportacions per al funcionament del servei. 

3  Per a les administracions públiques, les aportacions que destinen 
a l’SPL de DAU en forma de subvencions resulten rendibles en 
termes socials, ja que es retorna 1,03€ per cada 1€ d’inversió 
de procedència pública. Les activitats que es desenvolupen a 
l’SPL de DAU han permès a les administracions públiques 
gaudir d’estalvis d’aproximadament 1.052.675€ en diferents 
serveis de caràcter sociosanitari en el període de cinc anys que 
han estat objecte de l'estudi.

Segons diversos estudis, els serveis prelaborals aconsegueixen inserir 
en el mercat laboral a una mitjana del 24% dels usuaris d’aquests 
serveis. Les dades del Servei Prelaboral de la Fundació DAU mostren 
que el 30% dels usuaris van aconseguir una ocupació durant el 
període 2010-2014. Cal recordar que aquest període coincideix 
amb una etapa de contracció econòmica molt restringida a Espanya, 
caracteritzada per un índex molt alt de desocupació en tots els 
col· lectius.  Aquesta desconnexió del mercat laboral ha afectat amb 
especial força els col·lectius de persones més vulnerables.

Durant aquest 2015 hem tingut l’oportunitat de fer un estudi de l’impacte que genera el Servei Prelaboral de la Fundació DAU 
segons les dades de 2010 a 2014 en les mateixes persones amb trastorn mental, les seves famílies, les administracions públiques 
i el conjunt de la societat: en impactes positius en qualitat de vida i benestar i en estalvis en el sistema de salut i protecció social. 

El Servei Prelaboral té com a objectiu millorar la capacitació de les persones amb TM per possibilitar l’inici d’un itinerari d’inserció 
laboral amb la finalitat d’aconseguir una plena integració laboral i la normalització de la seva vida. L’estada en aquest programa és 
variable i té un límit màxim de 3 anys. El servei està finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya per a 28 places anuals. L’estudi del SROI ha estat finançat pel BBVA.

ESTALVI PER A
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES
0,95€ 

BENEFICIS 
PER ALS USUARIS
0,41€ 

2,24€
RETORNATS A LA SOCIETAT

1€
AJUT ECONÒMIC

ELS NOSTRES EIXOS ESTRATÈGICS 
Objectius 2016

• Estalvi en visites al centre de salut mental 0,02€

• Estalvi en estades al centre de dia 0,93€

• Millora en la qualitat de vida 0,19€

• Inserció laboral 0,22€

BENEFICIS 
PER ALS FAMÍLIARS
0,88€  

• Estalvi en hores de dedicació i suport 0,26€

• Millora en oportunitats laborals 0,31€

• Millora en relacions socials 0,25€

• Estalvi en benestar emocional 0,06€

PERSONES

• Millorar les competències laborals de tots 
els treballadors de la Fundació.

• Ampliar els dels serveis al col· lectiu de joves.

INNOVACIÓ

• Optimitzar els recursos al laboratori de la 
Fundació DAU.

• Desenvolupar nous projectes empresarials. 

Consulteu els informes complets a:
http://fundaciodau.barcelona.ppe.entitats.diba.cat/memories-2/

SOSTENIBILITAT

• Consolidar el treball col· laboratiu i en xarxa 
amb centres de salut i empreses inclusives.

• Enfortir el sistema de qualitat a través de 
la implantació d’un pla de contingència

REFERÈNCIA

• Identificar les relacions amb les parts 
interessades.

• Consolidar el posicionament en els sectors 
farmacèutic i cosmètic.

Principals conclusions de l’estudi SROI SPL (2010-2014) 



VALORACIÓ 
INICIAL

SERVEI
PRELABORAL

SERVEI 
D’INSERCIÓ
LABORAL

La finalitat de l’Àrea de Serveis a les Persones és la preparació i el suport a les persones amb trastorn mental en edat laboral que 
volen treballar. Un equip multidisciplinari expert en inserció laboral gestiona i dóna el suport necessari per a l’èxit del procés.
De manera personalitzada avaluem les competències, capacitats i interessos de la persona, a fi d’elaborar consensuadament un 
itinerari de duració variable, on tindrà l’oportunitat de rebre suport en formació, capacitació i entrenament laboral. 
Presentem el Servei Prelaboral i el Servei d’Inserció. 

Mòduls formatius aplicats a l’SPL DAU durant l’any 2015

DAU, 
SERVEIS A LES PERSONES

usuaris atesos 
el 2015235
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CONTRACTACIÓ
LABORAL

ALTRES 
CETS

EMPRESA
OBERTA

TREBALL
AMB SUPORT

SERVEI PRELABORAL DAU

TOTAL D’USUARIS ATESOS DURANT L’ANY

USUARIS QUE FINALITZEN EL PROGRAMA L’ANY EN CURS

2014 % DEL TOTAL 2015

100%

USUARIS INSERITS AL MERCAT LABORAL 25%

USUARIS DERIVATS A ALTRES ACTIVITATS NO LABORALS
(FORMACIÓ, ALTRES SERVEIS DE SUPORT)

37%

ABANDONAMENTS

% DEL TOTAL

37%

47

19

6

9

4

52

24

6

9

9

100%

32%

47%

21%

SERVEI PRELABORAL (SPL DAU)

Des de DAU oferim 
a les empreses:

• Borsa de treball amb una àmplia 
diversitat de perfils professionals.

• Anàlisi de necessitats i definició 
de perfils professionals per cobrir-les.

• Selecció de candidats que s’ajustin 
als perfils sol· licitats.

• Formació del treballador al lloc 
de feina.

• Assessorament en matèria de legislació 
vigent i ajuts a la contractació.

Oferim suport al treballador i a l’empresari 

durant tot el temps que duri la contractació.

El Servei Prelaboral és un servei social especialitzat de durada 
transitòria que té com a finalitat capacitar les persones amb 
trastorn mental perquè adquireixin i actualitzin les competències 
necessàries per tal d’incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i 
poder incorporar-se al mercat de treball.

Durant l’any 2015 hem disposat de 28 places concertades amb 
la Generalitat que ens han permès atendre 47 usuaris que tenien 
com a objectiu preparar-se per a la incorporació al mercat de 
treball realitzant una feina adequada al seu perfil professional.
El 74% han estat homes i el 26% dones, amb una mitjana de 35 
anys i dins d’una franja d’edats entre 21 i 47 anys. El temps mitjà 
d’estada al servei per usuari ha estat de 14 mesos.

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL

ACTIVITATS ASSOCIATIVES
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FORMACIÓ OCUPACIONAL

2015PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL 2014

EMPRESES PROSPECTADES

TREBALLADORS EN BORSA DE TREBALL

TREBALLADORS INSERITS DURANT L’ANY

TREBALLADORS INSERITS A ALTRES CETS 

TREBALLADORS INSERITS AL CET DAU

SEGUIMENTS DE TREBALL AMB SUPORT

TREBALLADORS INSERITS A L’EMPRESA ORDINÀRIA

SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOLLIDA

PRIMERES VISITES

INCORPORACIÓ ALS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ

ORIENTACIÓ A ALTRES SERVEIS I PROGRAMES

PROGRAMA D’INTEGRACIÓ A LA COMUNITAT

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT

VINCULACIÓ A CLUBS SOCIALS

SUPORT A GESTIONS I TRÀMITS ADMINISTRATIUS PER A AJUTS

SUPORT A LA VIDA AUTÒNOMA, ATENCIÓ A DOMICILI

SUPORT ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT PSIQUIÀTRIC

VINCULACIÓ A ALTRES SERVEIS DE REHABILITACIÓ 
COMUNITÀRIA (CENTRES DE DIA...)

VINCULACIÓ I SUPORT EN PROGRAMES FORMATIUS

97

99

52

11

11

30

26

69

99

36
18

9

9

12

PROGRAMES D’ACTIVITATS ASSOCIATIVES 2014 2015

117

93

24

2

4

1

2

6

6

11

10

3

4

3

-

4

7

108

86

22

3231

GRUP FAMILIAR D‘AJUDA MÚTUA 1216

En aquest servei es realitzen diferents programes amb la finalitat d’oferir assessorament i suport als usuaris i a les famílies de 
persones afectades de trastorn mental per resoldre qüestions relacionades amb la malaltia i les seves conseqüències. Des d’aquest 
servei també s’ofereix orientació, acompanyament i suport individualitzat als usuaris amb l’objectiu de fomentar la seva integració 
social a la comunitat i la participació i vinculació en activitats relacionals que ofereix el seu entorn. 

El 2015 s’han atès 117 demandes de suport, de les quals el 79% s’ha incorporat a serveis de la Fundació i el 19% a altres serveis 
de la xarxa sociosanitària catalana. 

Activitat del taller de restauració de mobles i fusteria.

Durant l’any 2015 hem portat a terme dos cursos de formació 
ocupacional de l’especialitat Peó de manipulació i d’Expert en 
neteja d’immobles en cadascun dels quals han par ticipat 15 
alumnes amb TM.

Tots els alumnes han finalitzat la formació amb aprofitament. 
El 26% (8 par ticipants) ha aconseguit una contractació 
laboral en empreses o al CET Laboratori DAU en tasques 
per a les quals han estat qualificats.

El Servei d’inserció laboral dóna suport a les persones que volen 
incorporar-se al mercat de treball perquè puguin accedir a una 
ocupació ajustada al seu perfil professional. Els tècnics d’aquest 
servei realitzen una prospecció d’empreses i ofertes de llocs de 
treball a fi de poder fer la intermediació necessària per aconseguir 
oportunitats de treball per als usuaris del servei. Una vegada 
realitzada la contractació amb èxit, acompanyen i donen suport al 
treballador en l’adaptació i el manteniment del lloc de feina, i 
assessoren l’empresari perquè el procés sigui un èxit per a tots.

DURANT EL 2015 EL SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL DE LA FUNDACIÓ DAU PARTICIPA AL 
PROGRAMA INCORPORA DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA I EN L’ESTUDI IPS PILOT A 
CATALUNYA DE LA METODOLOGIA DE TREBALL EN SUPORT INDIVIDUAL PLACEMENT 
SUPORT-IPS

79%  
D’INCORPORACIONS 
ALS SERVEIS DE 
LA FUNDACIÓ DAU

19%
D’ORIENTACIÓ 
A SERVEIS O PROGRAMES
D’ALTRES ENTITATSManipulació industrial / 

Prevenció de riscos laborals
Taller de restauració de mobles i fusteria
Informàtica bàsica i Internet / Mecanografia

Tècniques de solució de problemes laborals
Entrenament en habilitats socials 
en entorns laborals
Motivació laboral

Tècniques de recerca de feina / 
Taller d’entrevistes
Horticultura urbana
Taller de revista
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LABORATORI FUNDACIÓ DAU, 
EMPRESA SOCIAL

Serveis de condicionament 
que oferim al CET DAU

• Anàlisi, certificació de lots 
i importació de medicaments 
per a l’espai europeu

• Condicionament primari 
i secundari de medicaments

• Envasament de productes cosmètics
• Encel·lofanat
• Sleevats
• Retractilats d’alta qualitat
• Flow pack
• Condicionament secundari

Sectors per als 
quals treballem

• Medicaments d’ús humà 
i veterinari

• Medicaments en investigació
• Productes sanitaris
• Productes cosmètics
• Productes de cura personal
• Dentífrics
• Productes desinfectants
• Repel· lents d’insectes
• Complements alimentaris

Manteniment 
de programes

• Pla de prevenció de riscos 
laborals Laboratori DAU 2015: 
cap accident greu i 14 accidents 
lleus (mitjana de 94 treballadors). 
Creem el Comitè de Seguretat 
i Salut DAU.  

 
• Programa d’unitat de suport 

d’ajustament personal (USAP) 
als treballadors amb TM 
del CET 2015: 
la finalitat del programa és 
l’adaptació, el manteniment i 
la millora de les competències 
del treballador amb TM al lloc 
de treball. En un total de 
60 treballadors es realitzen 641 
tutories individuals, mitjana anual 
d’11 tutories per treballador 
(interval entre 3-41 tutories).

• Llei de protecció de dades 2015. 
Compliment sense incidències.

El Laboratori Fundació DAU és estratègic en la consecució de la missió de la Fundació: 
la millora de la qualitat de vida de les persones amb TM a través de la seva 
incorporació al treball de qualitat.

Laboratori DAU és una empresa social, especialitzada en serveis d’envasament i 
condicionament de producte per a sectors altament exigents: farmacèutic, cosmètic 
i alimentació funcional.

Oferim un servei a mida a cada client d'acord amb l’establiment d’una relació de 
partenariat i de confiança en què s’estableixen solucions específiques. 

El 2015 hem iniciat la nova activitat farmacèutica: servei d’anàlisis a tercers, certificació 
de lots i impor tació de medicaments per l’espai europeu. També el 2015 obtenim 
l’autorització de l’AEMPS per al condicionament de medicaments en investigació,  
activitat que tenim previst iniciar el 2016.

MAGATZEM D’ENTRADA I SORTIDA 

Nivell 1

Nivell 2 - PLANTA DE COSMÈTICA I NUTRICIÓ 
Deu sales netes de condicionament per a productes cosmètics
i una sala neta per a l’envasament i el segellat de tubs.

Nivell 1 - PLANTA DE FARMACÈUTICA
Set sales netes de condicionament secundari de medicaments 
i tres sales netes de condicionament primari de medicaments.

Laboratori de control de qualitat de medicaments, amb tres sales per 
a l’àrea d’instrumentació, l’àrea fisicoquímica i l’àrea microbiològica.

Consulta el plànol interactiu a 
www.laboratoridau.com

Nivell

1

Nivell

2
Nivell 2

MANIPULAT

MAGATZEM CENTRAL

ENCEL·OFANAT

ENVASAMENT

FLOW PACK

RETRACTILAT

RECEPCIÓ

EQUIPAMENTS

Formació contínua

DISTRIBUCIÓ D’HORES DE FORMACIÓ:

Des de la Fundació DAU apostem pels programes de 
formació contínua, ja que som conscients que motiven i afavo-
reixen el creixement personal i professional. 

Aquest 2015 hem realitzat 50 accions formatives que sumen 
836 hores, la qual cosa suposa una mitjana de 8,69 hores/any 
per treballador. El 82% d’aquestes hores han estat realitzades  
durant la jornada laboral, mentre que el 18% restant s’ha 
por tat a terme fora de la jornada de treball. El cost directe 
de la Formació contínua ha estat de 9.201€.

Les àrees temàtiques principals han estat: 
• Normes de correcta fabricació de medicaments i bones  
 pràctiques cosmètiques, protocols normalitzats de treball,  
 formació inicial NCF i condicionament de medicaments en  
 investigació
• Control de qualitat
• Tasques de manteniment en el laboratori d’anàlisi
• Prevenció de riscos laborals general i específica per a casos  
 d’emergència
• Estratègies de prospecció i fidelització d’empreses
• Estratègies i tècniques d’inserció laboral

FARMÀCIA: CONDICIONAT PRIMARI

FARMÀCIA: CONDICIONAT SECUNDARI

MAGATZEM DE SEMIELABORATS

EQUIPAMENTS

LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT

76%76%

ÀREA SERVEIS A LES PERSONES (134 h)
16%

6%
2% DIRECCIÓ (17 h)

ÀREA LABORATORI TREBALLADORS (632 h)

ÀREA ADMINISTRACIÓ I FINANCES (53 h)



Inversió 

1%
555€

MOBILIARI EQUIPS 
INFORMÀTICS

10%
8.643€

APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES

18%
15.728€

EDIFICIS /
INSTAL· LACIONS

7%
7.017€

MAQUINÀRIA

62%
55.750€

EL 2015 

HEM INVERTIT 

89.355 €

Balanç 
de situació 

Compte 
de pèrdues i guanys

L’auditoria dels comptes anuals del Laboratori Fundació DAU i dels Serveis a les Persones durant aquest 2015 ha estat efectuada 
per l’empresa Cendal Nair, SL (Roac S I502), que emet l’informe sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats econòmics 
de la Fundació.
Presentem les CCAA 2015  segons el Pla de comptabilitat de fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Decret 259/2008, de 23 de desembre).
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6.000.000 €

5.000.000 €

4.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

5.001.861€

704.967€

2.671.919€

2.441.930€

INGRESSOS
2.898.133€

LA FUNDACIÓ DAU, DADES CONSOLIDADES

Certificat compliment 
NCF de fabricant
NCF/1532/001/CAT

Autorització condicionament 
desinfectants 

9429-DS (AEMPS)

Autorització 
laboratori farmacèutic 

4223-E (AEMPS)

Certificat del sistema de gestió 
ISO 9001:2008

Núm.187660-2015-AQ-IBE-ENAC

Registre sanitari d’indústries 
i productes alimentaris 
(RSIPAC) 40.07618/CAT 

RGS 40.19800/B

Autorització BPF 
de productes cosmètics
15 05 0010 BPF (AEMPS)

592.979€

ACTIU/PASSIU CORRENTACTIU/PASSIU NO CORRENTPATRIMONI NET

Centre especial de treball 
Núm. registre: T-0150 

(Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya)

Autorització condicionament 
repel· lents de mosquits

9429 PL (AEMPS)

LABORATORI DE 
CONTROL DE 
QUALITAT DE 
MEDICAMENTS

2%
1.662€

68%
PRESTACIÓ
DE SERVEIS 
LABORATORI DAU

30%
SUBVENCIONS 
I DONACIONS  

2%
ALTRES 
INGRESSOS

57%
DESPESES 
DE PERSONAL

15%
APROVISIONAMENTS

15%
ALTRES DESPESES
D’EXPLOTACIÓ

10%
AMORTITZACIÓ 
IMMOBILITZAT

3%
DESPESES 
FINANCERES

DESPESES
2.854.815€

51%
PERSONAL

30%
ALTRES DESPESES 
D’EXPLOTACIÓ

19%
CONSUMS
D’EXPLOTACIÓ

Distribució de la despesa

Acreditacions sectorials

DADES ECONÒMIQUES EXERCICI 2015
LABORATORI FUNDACIÓ DAU, EMPRESA SOCIAL
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42

+11% -2%
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2013

45

10

+8%

2015

TREBALLADORS AMB TM ALTRES TREBALLADORS
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Evolució dels ingressos d’explotació (€) Evolució de la plantilla i treballadors



La Fundació DAU ha estat notícia 
en diversos mitjans:
EXPANSIÓN / DIARI ARA / EUROPA PRESS   
ABC.ES / LAVANGUARDIA DIGITAL
GENTE EN BARCELONA / TEINTERESA.es 
FINANZAS.com...
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Obtenció de beneficis laborals i fiscals per a les empreses derivats 
del compliment de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat 
(R.D. legislatiu 1/2013 de 29 de novembre)

COL·LABORA AMB 
LA FUNDACIÓ DAU 
I CREA VALOR AFEGIT

Col·laboradors en l’exercici 2015 per a serveis i projectes d’inserció laboral:

Contractant treballadors del servei 

d’inserció DAU a la seva empresa.

Realitzant un contracte mercantil o civil 

amb el CET DAU per a la prestació de 

serveis de manipulats externs 

o condicionament de medicaments 

a l’activitat normal de l’empresa.

Fent donacions o patrocinant activitats 

d’inserció laboral de persones amb 

alguna discapacitat derivada de TM 

(Transtorn Mental).

Contractant un enclavament laboral 

a les instal· lacions de l’empresa per 

un servei que guarda relació directa 

amb la seva activitat.

Empreses

També es pot col·laborar

Fent cessió o donació d’actius o també 

d’hores d’empresa que es dedicaran a 

activitats d’inserció laboral de 

persones amb discapacitats derivades 

de TM.

Persones físiques

Col· laborant en assessories tècniques 

en projectes de diversificació i 

innovació.

Fent cessió o donació d’actius que es 

dedicaran a activitats d’inserció laboral, 

creació d’ocupació i formació laboral 

de persones amb discapacitat 

derivada de TM.

Fent donacions o patrocinant activitats 

d’inserció laboral, creació d’ocupació, 

i formació laboral de persones amb 

discapacitat de TM.• 6 de març

 Participació de la Fundació DAU a la V Edición de la Feria 
Multisectorial SEK BUSINESS EXPO, al Colegio 
Internacional SEK-Catalunya de La Garriga, Barcelona. 

• 12 de març

 L’alcaldessa de Barcelona inaugura el nou 
 servei d’anàlisi i certificació de lots del 
 laboratori de control de qualitat 
 de medicaments DAU.         

htpps://www.youtube.com/watch?v=bhTw9-KiwM0&feature
=youtu.be

• 22 d’abril

 L’equip del servei d’inserció de la Fundació DAU presenta 
el seu programa d’inserció laboral a tots els responsables 
sectorials de recursos humans de BERSHKA. 

• 5 de maig

 La Fundació DAU organitza la Jornada Protecció Legal 
en Salut Mental amb la col· laboració del Gabinet Ondara, 
a Barcelona.

• 26 de maig

 Laboratori Fundació DAU ha estat guardonat amb el Premi 
Trifermed SocialImpact in Healthcare Awards, entregat al 
Caixa Forum, Barcelona.

• 4 de juny

 Visita a la Fundació DAU de 12 alumnes que participen 
al Projecte de Vida Professional organitzat per Barcelona 
Activa en col· laboració amb el Cluster Beauty, amb 
l’objectiu de conèixer els diferents perfils professionals 
tant del Laboratori DAU com del Serveis a les Persones. 

• 21 de juliol

 Autorització de l’AEMPS per la nova activitat de 
condicionament secundari de medicaments en investigació 
al Laboratori Fundació DAU.

• 17 de novembre

 Participació en la presentació del Documental 
Di-Capacitados al Cinesa Diagonal de Barcelona. 
La Fundació DAU ha col· laborat juntament amb altres 
entitats en la seva elaboració, patrocinada per Janssen.

FETS RELLEVANTS 2015 
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Carrer de la Lletra C, 12-14
Polígon industrial de la Zona Franca
08040 Barcelona
Tel.: 933 000 858 ·  Fax: 933 000 812

LABORATORI FUNDACIÓ DAU
info@laboratoridau.com
www.laboratoridau.com

FUNDACIÓ DAU
social@fundaciodau.org
www.fundaciodau.org


