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El Sistema de Gestió de la Qualitat, UNE-EN-ISO 9001:2008 certi�ca 
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 �ns 09/10/2018)

Complim els principis de la Fundación Lealtad, organització independent 
que té la missió de fomentar la con�ança en fundacions que cumpleixin 
�ns d’acció social, cooperació al desenvolupament o medi ambient.
Podeu veure aquest informe a www.fundacionlealtad.org introduint 
“DAU” al buscador d’ONG analitzades.
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DAU forma part de les organitzacions següents: 

LA FUNDACIÓ DAU, 
PER UNA SOCIETAT INCLUSIVA
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Un any més tenim el plaer de presentar-vos la Memòria Anual 2016.

Per a totes les persones que formem part de la Fundació DAU aquest resum de qui som, què fem, 
perquè ho fem i quina e�ciència i impacte tenim, és una oportunitat de compartir amb vosaltres la 
nostra tasca.

Com a marc conceptual, per 2016, volem destacar el repte que proposa l’estratègia europea pel 
creixement d’Europa 2020, que implica el trànsit a una societat inclusiva, sostenible i basada en el 
coneixement i que pretén incrementar l’impacte en l’ocupació, la salut i l’equilibri mediambiental. La 
Missió de la Fundació DAU, la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental a 
través de la inserció laboral en ocupació de qualitat, esdevé així la nostre contribució a aconseguir 
una societat catalana cada dia més inclusiva.

L’estratègia que com a Fundació tenim per aconseguir la nostra Missió, implica, per una banda, 
la inserció laboral en empreses a través dels processos de prospecció, formació, intermediació 
i acompanyament tant als treballadors i treballadores com als referents de les empreses, i per 
altra banda, la gestió de l’empresa social no lucrativa Laboratori Fundació DAU on les persones  
poden accedir i créixer en ocupacions de qualitat.

Per dur a terme la Missió comptem amb el més important: la voluntat de canvi i creixement de 
les persones amb trastorn mental que en un moment de la seva vida han decidit donar-se una 
oportunitat de deixar de ser “pacients” i convertir-se en ciutadans i ciutadanes que contribueixen 
al bé comú. Ens sentim ver taderament honorats que con�ïn en l’equip de la Fundació com a 
companyia de viatge d’aquesta aventura.

Per últim, volem agrair sincerament a les persones i entitats que dia a dia ens mostren el seu 
supor t amb esperit col·laboratiu i alhora rigorós.

Moltes gràcies,
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L’ORGANIGRAMA 

FINANCES I 
ADMINISTRACIÓ

ACTIVITATS 
EMPRESARIALS

SERVEIS 
A LES PERSONES

ÀREA COMERCIAL SISTEMES 
D’INFORMACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL

PRESIDENTA D’HONOR

PRESIDENTA

VICEPRESIDENT

SECRETARI

VOCALS

Margarita Serrat Borràs

Rosa González Roca

Ramon Reñé Viladrich

Carles Humet Cienfuegos Jovellanos

Pilar Marsà Esteve
Albert Solà Serrat
Mª Carme Garcia Jarque
Ramon Vila Solé

PATRONAT

ÀREA D’OPERACIONS

PRODUCCIÓ

LOGÍSTICA COMPRES

RECURSOS HUMANS

SUPORT ALS 
TREBALLADORS DEL CET

SERVEI D’INSERCIÓ 
LABORAL

SERVEI PRELABORALCONTROL DE 
QUALITAT

LABORATORI ANÀLISI 
MEDICAMENTS     MANTENIMENT

DIRECCIÓ TÈCNICA
I QUALITAT
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2016, 
LA FUNDACIÓ DAU

Aquest any hem aconseguit la major part dels objectius previstos 
tant en serveis a les persones com al Laboratori Fundació DAU.

Destaquem del 2016 el bon funcionament i resultats dels serveis 
a les persones, destacant les 88 insercions laborals de persones 
amb problemes de salut mental, un 57% més que l’any 2015, fruit 
de les millores internes del servei i de la consolidació del treball 
col·laboratiu i en xarxa amb centres de salut i socials i les empre-
ses inclusives.

En l’Àrea Empresarial  hem reforçat el sistema de qualitat amb la 
implantació d’un pla de contingència i hem iniciat al Laboratori DAU 
la nova activitat de condicionament de medicaments per assajos 
clínics, ampliant els serveis a les empreses clients del laboratori.

Hem comptat amb les valuoses aportacions del Patronat de la 
Fundació que ha vetllat per la nostra Missió.

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 Sever 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 que contribuïm cadascú 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 projectes 
similars per contribuir a la creació i difusió de coneixements que 
permetin millorar els sistemes de treball i les metodologies d’inser-
ció laboral del col·lectiu.
 
Innovació: cerquem contínuament metodologies, processos i 
tecnologies noves que ens permetin millorar la qualitat i l’e�ciència 
dels nostres serveis a les persones i empreses.

ELS NOSTRES EIXOS ESTRATÈGICS 
Objectius 2017

PERSONES

• Elaboració del Pla de Igualtat 

• Elaboració del Compliance Legal.

INNOVACIÓ

• Desenvolupament de noves activitats 
empresarials.

• Implantació del Projecte Lean a Àrea 
Empresarial. 

SOSTENIBILITAT

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

• Millora de la formació continuada i 
l’e�ciència de l’equip de suport al personal 
del Cet 

REFERÈNCIA

• Pla adaptació a la versió 2015 de la norma 
ISO 9001 de la Fundació.



La �nalitat de l’Àrea de Serveis a les Persones és la preparació i el suport a la persona amb Trastorn Mental en edat laboral que vol 
treballar. Un equip multidisciplinari format per 10 persones expertes en inserció laboral i trastorn mental 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 � 
d’elaborar consensuadament un itinerari de duració variable, on tindrà l’oportunitat de rebre suport en formació, capacitació, entre-
nament, inserció i suport a la contractació.

Formen part del Serveis a Les Persones:

• Servei Prelaboral DAU i de Formació Ocupacional
• Servei d’Inserció Laboral
• Unitat de Suport a l’activitat professional 
 adscrit al CET Laboratori Fundacio DAU. (USAP)
• Activitats Associatives

DAU, 
SERVEIS A LES PERSONES

persones usuàries 
ateses el 2016274
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Des de DAU oferim a les empreses:

 • Borsa de treball amb una àmplia diversitat de per�ls professionals.

 • Anàlisi de necessitats i de�nició de per�ls professionals per cobrir-les.

 • Selecció de candidats que s’ajustin als per�ls 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.

ALTRES 
CETS

EMPRESA
OBERTA

TREBALL
AMB SUPORTVALORACIÓ 

INICIAL
SERVEI

PRELABORAL
SERVEI 

D’INSERCIÓ
LABORAL

CONTRACTACIÓ
LABORAL



Mòduls formatius aplicats a l’SPL DAU durant l’any 2016

SERVEI PRELABORAL DAU

TOTAL D’USUARIS/IES DURANT L’ANY

USUARIS/IES QUE FINALITZEN EL PROGRAMA L’ANY EN CURS

2015 % DEL TOTAL 2016

100%

USUARIS/IES INSERITS/DES AL MERCAT LABORAL 32%

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

47%

ABANDONAMENTS

% DEL TOTAL

21%

53

25

10

11

4

47

19

6

9

4

100%

40%

44%

16%

SERVEI PRELABORAL (SPL DAU)

El Servei Prelaboral és un servei social especialitzat de durada-
transitòria que té com a �nalitat 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 2016 hem disposat de 28 places concertades amb
la Generalitat que ens han permès atendre 53 usuaris/es que 

tenien com a objectiu preparar-se per a la incorporació al mercat 
de treball realitzant una feina adequada al seu per�l professional.
El 75% han estat homes i el 25% dones, amb una mitjana de 35 
d’edat.

El temps mitjà d’estada al servei per usuari ha estat de 16 mesos.
El 40% de participants que han �nalitzat el programa SPL durant 
2016 han estat contractats.

7

Manipulació industrial / 
Prevenció de riscos
laborals

Taller de restauració
 de mobles i fusteria

Informàtica bàsica
i Internet / 
Mecanogra�a

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 Hàbits bàsics 
de autonomia personal

Alternatives en gestió 
de temps d’oci



SERVEI D’INSERCIÓ LABORALFORMACIÓ OCUPACIONAL

2016PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL 2015

EMPRESES PROSPECTADES

PARTICIPANTS EN BORSA DE TREBALL

PARTICIPANTS INSERITS/DES DURANT L’ANY

PARTICIPANTS INSERITS/DES A ALTRES CETS 

PARTICIPANTS INSERITS/DES AL CET DAU

TREBALL AMB SUPORT A TREBALLADORS/ES 
CONTRACTATS/DES EN EMPRESES

PARTICIPANTS INSERITS/DES A L’EMPRESES ORDINÀRIES

113

132

88

30

7

51

41

97

99

52

11

11

30

26

Taller d’Habilitats Personals i Socials per joves.

Durant l’any 2016 hem portat a terme un curs de  formació 
ocupacional de l’especialitat Operari/a de manipulació en el 
que hi han participat 15 alumnes i un Taller d’Habilitats Perso-
nals i Socials per a la millora de la ocupabilitat en el  que hi han 
participat 12 joves tots ells en tractament de salut mental.

Tots els/les alumnes que han participat al curs de Formació de 
l’especialitat Operari/a de Manipulació han �nalitzat la formació 
amb apro�tament. El 53% (8 participants) han aconseguit una 
contractació.

Tots els/les alumnes que han participat al Taller d’Habilitats han 
�nalitzat l’acció formativa amb apro�tament. En �nalitzar el curs, 
el 75% s’han vinculat a algun Servei a Les Persones de la Funda-
ció i el 25% restants han estat derivats/des a serveis aliens 
ajustats a les seves necessitats de suport.

Les dues accions formatives han estat co�nançades pel Fons 
Social Europeu i per la Fundació ONCE.

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 per�l professional. Els tècnics d’aquest 
servei realitzen una atenció personalitzada a cada participant, la 
prospecció d’empreses i ofertes de llocs de treball a � de poder fer 
la intermediació necessària per aconseguir oportunitats de treball 
per a les persones usuaries del servei. Una vegada realitzada la 
contractació amb èxit, acompanyen i donen suport al treballador/a 
en l’adaptació i el manteniment del lloc de feina, i assessoren 
l’empresari/a perquè el procés sigui un èxit per a tothom.

DURANT EL 2016 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
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ACTIVITATS ASSOCIATIVES

9

SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOLLIDA 
(PERSONES)

PROGRAMA D’INTEGRACIÓ A LA COMUNITAT 
(NOMBRE D’ACCIONS)

PROGRAMES D’ACTIVITATS ASSOCIATIVES 2015 2016

130

109

21

18

12

18

7

5

4

6

2

4

1

2

6

6

11

117

93

24

7032

GRUP FAMILIAR D‘AJUDA MÚTUA 
(FAMILIES CET PARTICIPANTS) 812

En aquest servei es realitzen diferents programes amb la �nalitat d’oferir assessorament i suport als usuaris/ies i a les famílies de perso-
nes afectades de trastorn mental per resoldre qüestions relacionades amb la malaltia i el seu impacte en la vida de les persones. Des 
d’aquest servei també s’ofereix orientació, acompanyament i suport individualitzat als participants amb l’objectiu de fomentar la seva 
integració social a la comunitat i la participació i vinculació en activitats socials i comunitàries que ofereix el seu entorn.

En 2016 s’han atès 130 demandes de suport, de les quals el 84% s’han incorporat a serveis de la Fundació i el 16% a altres serveis 
de la xarxa sociosanitària catalana. 

84%  
D’INCORPORACIONS 
ALS SERVEIS DE 
LA FUNDACIÓ DAU

16%
D’ORIENTACIÓ 
A SERVEIS O PROGRAMES
D’ALTRES ENTITATS

PRIMERES VISITES

INCORPORACIÓ ALS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ

ORIENTACIÓ A ALTRES SERVEIS I PROGRAMES

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT

VINCULACIÓ A CLUBS SOCIALS I ALTRES RECURSOS DE LLEURE

SUPORT A GESTIONS I TRÀMITS ADMINISTRATIUS PER A AJUTS I ALTRES NECESSITATS

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
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LABORATORI FUNDACIÓ DAU, 
EMPRESA SOCIAL

Serveis de condicionament 
que oferim al LABORATORI DAU:

• Anàlisi, certi�cació 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 2016: 
cap accident greu i 5 accidents 
lleus , dels quals 3 amb baixa 
i 2 sense baixa (mitjana de 
93 treballadors/es). Es realitza 
la formació continuada anual 
i la vigilància mèdica. 

 
• Programa d’Unitat de Suport  

d’Ajustament Personal - USAP - 
als treballadors amb TM 
del CET 2016:
La �nalitat del programa és 
l’adaptació, manteniment 
i millora de les competències 
del/la treballador/a amb TM al lloc
de treball. Sobre una plantilla 
parcial de 59 treballadors/es es 
realitzen 708 accions de tutories 
individuals, mitjana anual de
12 tutories per persona 
(rang entre  4-51 tutories).

• Llei de protecció de dades 2016. 
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 TMS a través de la seva incorpora-
ció al treball de qualitat.

LABORATORI DAU és una empresa social, especialitzada en serveis de envasament i 
condicionament de producte per a sectors altament exigents: farmacèutic, cosmètic i ali-
mentació funcional i des de 2015 en serveis de anàlisi, certi�cació de lots i importació 
de medicaments per els països de la Unió Europea.

Oferim un servei a mida a cada client d’acord amb l’establiment d’una relació de parte-
nariat i de con�ança en què s’estableixen solucions especí�ques i personalitzades. 

El 2016 hem iniciat una nova activitat farmacèutica : servei a tercers de condicionament 
de Medicaments en investigació per assajos clínics.
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MAGATZEM D’ENTRADA I SORTIDA 

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.

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 quatre sales per àrea instrumentació, àrea físico-química i àrea micro
biològica no estèrils - estèrils.

Consulta el plànol interactiu a: www.laboratoridau.com

Nivell

1

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 
afavoreixen el creixement personal per una banda i per altra ens 
permeten adaptar-nos i estar preparats per fer front a les neces-
sitats de les persones usuàries de serveis i dels clients del 
laboratori.

Aquest 2016 hem realitzat 68 accions formatives que sumen 1.209 
hores, la qual cosa suposa una mitjana de 13 hores/any per treballa-
dor/a. El 74% de les quals han estat realitzades durant la jornada 
laboral mentre que el 28% restant s’ha portat a terme fora de la 
jornada de treball. El cost directe de la Formació continua ha estat 
de 6.842 €, dels quals 1.846 € han estat boni�cats.

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
• Prevenció de Riscos Laborals per llocs de treball i per casos  
 d’emergència
• Intervenció Psicosocial i integració laboral en joves
• Envelliment i Salut mental a la feina 
• Compliance Legal

FARMÀCIA: CONDICIONAT PRIMARI

FARMÀCIA: CONDICIONAT SECUNDARI

MAGATZEM DE SEMIELABORATS

EQUIPAMENTS

LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT

73%73%

ÀREA SERVEIS A LES PERSONES (98 h)

DIRECCIÓ (52 h)

ÀREA LABORATORI TREBALLADORS (888 h)

ÀREA ADMINISTRACIÓ I FINANCES (171 h)

73%73%

8%
14%

4%
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Certi�cat compliment 
NCF de fabricant
NCF/1532/001/CAT

Autorització condicionament 
desinfectants 

9429-DS (AEMPS)

Autorització 
laboratori farmacèutic 

4223-E (AEMPS)

Certi�cat 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)

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)

50%
PERSONAL

31%
ALTRES DESPESES 
D’EXPLOTACIÓ

19%
CONSUMS
D’EXPLOTACIÓ

Distribució de la despesa

Acreditacions sectorials

DADES ECONÒMIQUES EXERCICI 2016
LABORATORI FUNDACIÓ DAU, EMPRESA SOCIAL

25
7.
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2

1.
27

0.
49

0

25
1.

90
9

FACTURACIÓ TOTAL SUBVENCIONS (SMI +USAP)
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2.
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4
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2

2014

26
0.

15
4

2016

26
4.

73
6

2012

-2%

2013

45

10

+8%

2015

TREBALLADORS AMB TM ALTRES TREBALLADORS

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

80

70

75

59

17

+18%

2014

41

10 51

13

+16%

2016

59

19

+2,5%

Evolució dels ingressos d’explotació (€) Evolució de la plantilla i treballadors

2.
18

8.
84
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MOBILIARIEQUIPS 
INFORMÀTICS

APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES

EDIFICIS /
INSTAL· LACIONS

MAQUINÀRIALABORATORI DE 
CONTROL DE 
QUALITAT DE 
MEDICAMENTS

Inversió 

2%
3.534€

6%
9.985€

13%
20.082€

3%
4.276€

73%
112.090€

EL 2016 

HEM INVERTIT 

153.900€

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 2016 ha estat 
efectuada per l’empresa Cendal Nair, SL (Roac S I502), que emet l’informe sobre el patrimoni, la situació �nancera i els resultats 
econòmics de la Fundació.
Presentem les CCAA 2016  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 €

4.731.721€

717.550€

2.837.306€

1.846.695€

INGRESSOS
3.260.530€

DADES CONSOLIDADES
FUNDACIÓ DAU

765.270€

ACTIU/PASSIU CORRENTACTIU/PASSIU NO CORRENTPATRIMONI NET

3%
3.933€

68%
VENDES I PRESTACIÓ 
DE SERVEIS

25%
ALTRES INGRESSOS 
D’ACTIVITATS
I EXPLOTACIÓ  

8%
SUBVENCIONS
I DONACIONS

57%
DESPESES 
DE PERSONAL

16%
APROVISIONAMENTS

15%
ALTRES DESPESES
D’EXPLOTACIÓ

9%
AMORTITZACIÓ 
IMMOBILITZAT

3%
DESPESES 
FINANCERES

DESPESES
3.008.224 €



• 30 d’octubre

 REPORTATGE SERVEI INSERCIO DAU A LA REVISTA 
ÀNIMA DE LA CAIXA

 La Revista de l’Obra Social La Caixa ens ofereix la oportunitat de donar 
a conèixer l’excel·lent tasca que a través del programa Incorpora de 
la Caixa realitza l’equip d’experts en Inserció Laboral de la Fundació 
DAU.

http://fundaciodau.org/wp-content/uploads/2017/01/Anima19_CAT.pdf

La Fundació DAU ha estat notícia en diversos mitjans:
Libertad Digital, 17-06-2016

El Periódico, 13-09-2016

La Vanguardia, La Contra, 30-10-2016
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• 14 d’abril

 PRESENTACIÓ ESTUDI SROI A ESADE.
En el marc de la IX Jornada Anual de l’Institut d’Innovació Social de 
Esade Barcelona del 14 d’abril de 2016,  la Directora de la Fundació 
DAU va presentar els resultats de l’estudi del seu impacte social a 
través de la metodologia SROI - Retorn Social de la Inversió. 

• 15 de maig

 PRESENTACIÓ DEL MODEL DE NEGOCI 
DEL LABORATORI DAU A BILBAO.

 Laboratori DAU participa com entitat convidada, i representada per 
Marcos Resano, Director del Laboratori DAU, en el 25 aniversari de 
Fundación Eragintza celebrat a Bilbao com a ponent a la jornada tèc-
nica sobre la realitat, reptes de futur, polítiques i mètodes d’intervenció 
per la ocupabilitat de les persones amb trastorn mental sever. 

• 18 de maig
 LABORATORI DAU participa en la I Jornada de RSC del Beauty 

Cluster Barcelona.

 La Fundació DAU presenta com empresa social, que du la RSC 
en el seu propi ADN, la manera de fer realitat els objectius socials 
i de competitivitat en el mercat al mateix temps. La ponència va 
ser presentada per Susagna Farré,  de l’Àrea d’Atenció al Client.

• 18 d’octubre
 Com a Empresa Sòcia del Cluster Beauty Barcelona, el Laboratori 

Fundació DAU rep la visita de 11 representants de Clústers de França.
L’esdeveniment s’emmarca en la III International Cluster Meeting: 
Auvergne-Rhône-Alpes meets Catalonia, celebrada a Barcelona el 
17-18 octubre 2016, per generar aliances estratègiques en projectes, 
tecnologia i transferència de coneixements entre 28 clústers catalans 
i 18 clústers francesos.

• 22 d’octubre

 CELEBRACIÓ DE LA JORNADA DE PORTES OBERTES 
A LA FUNDACIÓ DAU.

 La Fundació DAU va obrir les portes a més de 250 persones entre 
treballadors, familiars i amics de la Fundació per compartir un matí 
de festa, on els convidats van participar en diferents activitats lúdiques 
i musicals, i visites guiades per les instal·lacions del Laboratori. 

FETS RELLEVANTS 2016 
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Obtenció de bene�cis laborals i �scals 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 2016 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 diversi�cació 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.



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




