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El Sistema de Gestió de la Qualitat UNE-EN-ISO 9001 
certifica els àmbits 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.

CERTIFICACIÓ 9001:2015 - 15.09.2021. 
Validesa fins al 14.09.2024

El darrer anàlisi en base a l’exercici 2019 de la Fundació Lealtad 
mostra que complim els principis de transparència i bones pràctiques 
de Organització No Lucrativa. 

La Fundació Lealtad és una organització independent que té la missió 
de fomentar la confiança en fundacions que compleixin finalitats 
d’acció social, cooperació al desenvolupament o medi ambient.

Podeu veure l’ informe de Fundació DAU a www.fundacionlealtad.org 
introduint “DAU” al buscador d’ONG analitzades. 
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Aquest any 2020 ha estat per tots nosaltres un lliçó de humilitat i resiliència. La pandèmia de la 
Covid-19 i les seves conseqüències en el mon econòmic i social ens ha posat a prova. 

Hem hagut de prioritzar l’essencial de l’accessori, en base al propòsit i als valors compartits a 
DAU. Estem agraïts i satisfets de com hem superat les envestides i els canvis que s’han produït 
a l’entorn, sense perdre de vista la nostra essència en el que les persones ocupen el lloc central.
 
Els que integrem la força i la raó de ser de la Fundació hem fet front a la situació de pandè-
mia trobant solucions innovadores i adaptant-nos als requeriments que s’han anat presentant. 
Vam viure els primers moments amb desconcert i temor enfront la incertesa, però tenint 
sempre clar que les nostres prioritats eren la cura de les persones i garantir la continuïtat de 
la Fundació. 

Des d’aquí volem agrair l’esforç realitzat per tots els que integren la Fundació per mantenir 
el suport a les persones que atenem, per trobar maneres alternatives que han fet possible 
mantenir els compromisos amb els clients del Laboratori, per fer front a la situació tenint la 
seguretat de que treballant plegats aconseguiríem sortir endavant i per mantenir la confiança 
en el futur.

Malauradament en el moment d’escriure aquesta presentació de la Memòria 2020, el Dr. 
Ramon Reñé Viladrich en ha deixat. Ha estat amb nosaltres des de l’inici de la creació de 
DAU l’any 1992, aportant un gran dinamisme i il·lusió en la recerca d’oportunitats que han fet 
possible fer gran el projecte empresarial i social de la Fundació. El Ramon ha estat un home 
bo i generós a qui hem tingut la sort de poder tenir amb nosaltres. Agrairem sempre la seva 
impagable col·laboració i entrega a fer créixer la Fundació DAU. 

L’actual Patronat de la Fundació, així com els que hem treballat colze a colze amb ell, estem 
molt tristos per la seva absència però reconfortats per haver pogut gaudir de la seva col·la-
boració i amistat. 

Moltes gràcies a tots i a totes,

Anna Cohí Ramon
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ DAU

Carles Humet Cienfuegos-Jovellanos
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ DAU

DAU forma part de les següents organitzacions: 

Dr. Ramon Reñé Viladrich 
1936 - 2021

VICE PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ DAU 
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2020, LA FUNDACIÓ DAU

Matriu del Bé Comú

VALOR

GRUP D’INTERÉS

DIGNITAT
HUMANA

A: PROVEÏDORS A1 Dignitat humana  
en la cadena  
de subministrament

A2 Justícia i solidaritat
en la cadena
de subministrament

A3 Sostenibilitat  
mediambiental  
en la cadena  
de subministrament

A4 Transparència  
i participació  
democràtica en la cadena  
de subministrament

B1 Actitud ètica  
en la gestió  
de recursos financers

B2 Actitud solidària  
en la gestió  
de recursos financers

B3 Inversions sostenibles  
i ús dels recursos 
financers

B4 Propietat  
i participació  
democràtica

C4 Transparència  
i participació  
democràtica interna

E4 Transparència  
i participació  
democràtica de l’entorn 
social

D4 Participació de la 
clientela i transparència 
de producte

C1 Dignitat humana
en el lloc de treball

C2 Característiques 
dels contractes  
de treball

C3 Promoció de la 
responsabilitat mediam-
biental de les persones 
treballadores

D1 Actitud ètica
amb la clientela

D2 Cooperació  
i solidaritat amb altres 
organitzacions

D3 Impacte ambiental 
de l’ús i de la gestió de 
residus dels productes 
i serveis

E1 Propòsit i impacte
positiu dels productes
i serveis

E2 Contribució  
a la comunitat

E3 Reducció  
de l’impacte  
mediambiental

B: PROPIETARIS
I PROVEÏDORS
FINANCERS

C: PERSONES
TREBALLADORES

D: CLIENTELA 
I ALTRES
ORGANITZACIONS

E: ENTORN SOCIAL

SOLIDARITAT
I JUSTÍCIA

SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL

TRANSPARÈNCIA
I PARTICIPACIÓ
DEMOCRÀTICA

Aquest any 2020 degut a l’impacte de la crisi sanitària en els serveis a les 

persones i al CET Laboratori Fundació DAU, hem hagut de prioritzar les 

accions d’adaptació a la situació de pandèmia.

En l’Eix Persones, s’organitza un equip Covid per actualitzar i implemen-

tar els procediments de protecció i actuació enfront el risc de contagis. 

Es prioritza el seguiment i suport a les persones usuàries de serveis a les 

persones, com son el prelaboral, treball amb suport i unitat de suport a 

treballadors de CET, durant els mesos de confinament i posteriorment. 

Al CET s’estableixen les mesures preventives enfront el risc de contagis 

a fi de portar a terme el pla de continuïtat de les activitats essencials del 

sector Farmàcia del Laboratori Fundació DAU. L’equip Covid va actualit-

zant segons la normativa vigent en cada moment i s’estableixen canals de 

comunicació eficients per assegurar que totes les persones treballadores  

tenen el coneixement dels protocols d’actuació actualitzats. 

Es realitzen les accions per facilitar el teletreball total o parcial en aquelles 

posicions que sigui viable i factible. A tancament del 2020 la incidència de 

contagis entre treballadors/es de la Fundació ha estat inexistent i les po-

ques persones treballadores o usuàries de serveis que l’han patit ha estat 

en contagis aliens a Fundació DAU. Concretament la incidència de casos 

de Covid en Treballadors de la Fundació durant 2020 ha estat del 2,6%.

ORGANIGRAMA

En l’Eix Innovació obtenim el suport d’ ACCIÓ – Agència catalana per la 

competitivitat de les empreses – per a realitzar la Diagnosi en l’estratègia 

Industria 4.0 del Laboratori Fundació DAU, amb la finalitat de elaborar el 

Pla Estratègic de Millora i Creixement en Industria 4.0. 

En L’Eix de Sostenibilitat es porten a terme diferents projectes . Per 

una banda preparem el Projecte d’ampliació de les instal·lacions del 

Laboratori de Control de Qualitat de medicaments per donar resposta 

a la demanda del mercat i per altra banda tenim la oportunitat de 

participar juntament amb cinc empreses més del barri de la Marina 

en la implantació de l’Economia del Bé Comú, amb l’Ajuntament de 

Barcelona com a Promotor. 

L’impacte d’aquest projecte ha estat la presa de consciència de com 

valors universals fomenten i impulsen pràctiques ètiques i sostenibles 

en les organitzacions. És un camí que hem iniciat i que ens proposem 

seguir. 

La línia d’inici en l’eina de mesura del Balanç del Bé Comú és de 406 

punts sobre 1.000 en l’any 2020, equivalent a nivell Experimentat.
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ELS NOSTRES EIXOS ESTRATÈGICS 
Objectius 2021

PERSONES

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT i REFERÈNCIA

Mantenir el pla de contingència actiu enfront la pandèmia
Ampliació i millora del Pla de Comunicació 

Iniciar la primera fase d’Implementació del Projecte  
Industria 4.0 

Implementació del Projecte d’Ampliació del Laboratori  
de Control de Qualitat de Medicaments.
Millorar la qualificació i l’acreditació de la formació  
de les persones treballadores del CET.

MISSIÓ

DAU som una organització socialment responsable dedicada a la 

millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de 

salut mental a través de l’acompanyament i suport a la inserció 

laboral en empreses del territori i de la gestió del Laboratori 

Fundació DAU, que dóna servei a empreses del sector farmacèutic 

i cosmètic.

VALORS 
La nostra cultura d’organització es basa 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, la qual cosa ens permet ampliar 

coneixements i enriquir-nos com a organització.

Honestedat
Duem a terme una gestió econòmica i ètica transparent en els 

serveis i en la relació amb els nostres treballadors, clients, proveï-

dors 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 la 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 a les empreses.
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DAU, SERVEIS A LES PERSONES 344 persones usuàries 
ateses el 2020

Des de l’àrea de serveis a les persones de DAU treballem per a que les persones amb trastorns de salut mental que ho desitgin, puguin incorpo-

rar-se al mercat de treball. Un equip multidisciplinari composat per 12 tècniques expertes en inserció laboral i salut mental ofereixen els suports 

necessaris per facilitar i aconseguir que les persones que atenem s’incorporin i mantinguin un lloc de treball. És essencial que aquest lloc de treball 

estigui ajustat als seus interessos vocacionals i al seu perfil de competències professionals.

Participem activament en el treball en xarxa juntament amb les entitats del territori per aconseguir que les persones que atenem puguin rebre 

tots els suports necessaris que els permetin viure dignament i en igualtat de condicions a la nostra comunitat.

Serveis que oferim: 
· Servei de suport a la inserció laboral 

· Servei  de Treball amb suport

· Servei prelaboral DAU

· Unitats de suport a l’activitat professional adscrit al CET Laboratori Fundació DAU (USAP)

· Activitats Associatives per a usuaris de serveis, els seus  familiars  i amics

· Servei d’assessoria tècnica a empreses per la contractació de persones vulnerables

· Servei de suport a la integració a la comunitat

· Serveis d’assessoria tècnica en temes de salut mental i treball a altres entitats

· Serveis de Formació en inserció laboral i salut mental a altres entitats

DAU, SERVEIS A LES EMPRESES

ALTRES
CET

TREBALL
AMB SUPORT

EMPRESA
OBERTACONTRACTACIÓ

LABORAL

SERVEI
D’INSERCIÓ
LABORAL

SERVEI
PRELABORAL

VALORACIÓ
INICIAL

· Borsa de treball formada per treballadors/es amb perfils professionals diversos

· Suport per a l’anàlisi de necessitats i definició de perfils professionals

· Preselecció de candidats que s’ajustin als perfils sol·licitats

· Formació de la persona treballadora en el lloc de treball

· Assessorament per al compliment de la legislació en matèria d’igualtat d’oportunitats i ajustaments a la contractació

L’equip tècnic de DAU ofereix suport a l’empresari/ària durant tot el temps que dura la contractació

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL
Servei d’inserció laboral i Treball amb Suport
L’equip tècnic del servei d’inserció laboral ofereix suport a les perso-

nes que estan motivades per incorporar-se al mercat de treball a partir 

d’un pla de treball individualitzat ajustat a les necessitats i interessos 

de cada persona.

L’equip treballa per aconseguir la contractació laboral de les persones 

participants, prospectant empreses per establir relacions de coneixe-

ment mutu que facilitin a mig i a llarg termini la contractació de persones 

candidates de la borsa de treball del Servei d’Inserció laboral DAU.

Una vegada incorporats al mercat de treball, des del servei d’inserció 

se’ls acompanya en el procés d’adaptació i manteniment del lloc de 

treball (metodologia treball amb suport), oferint també suport i asses-

sorament a l’empresa durant tot el temps que dura la contractació.

L’objectiu és aconseguir tant la satisfacció dels treballadors com de les 

empreses que els contracten i que la incorporació de la diversitat sigui 

un enriquiment per a tothom.

Durant l’any 2020 per tal de continuar donant suport a les persones 

que estaven treballant i a les que estaven en procés de recerca s’han 

hagut d’adaptar totes les activitats a les necessitats de la nova situació 

provocada per la pandèmia de la Covid. Per aquest motiu durant el 

temps que va estar establert el confinament totes les activitats s’han 

portat a terme de manera telemàtica i conforme la situació pandèmica 

s’anava reduint anàvem recuperant més presencialitat en els serveis a 

les persones.

Valorem molt positivament els resultats obtinguts durant aquest any 

que tot i que el nombre de noves insercions ha disminuït respecta a 

l’any anterior, s’ha aconseguit que les persones mantinguessin el lloc 

de treball i mantinguessin la seva vinculació amb el servei durant tot el 

període. 

Cal dir també que l’equip tècnic del servei ha ofert suports durant 

aquest temps de pandèmia a totes aquelles persones que ho han 

requerit per facilitar que poguessin fer front a totes aquelles necessitats 

que han anat sorgint. Aquesta proximitat de les tècniques en inserció 

que els ha ajudat a viure la situació amb més serenor. Sobretot a les 

persones que viuen soles, temporalment s’ha donat suport social addi-

cional, altres persones se’ls ha ajudat en les dificultats que trobaven per 

contactar amb els referents mèdics, o també vàrem fer formació en 

utilització de xarxes socials i ús de les plataformes Teams, ZOOM, etc... 

per seguir els suport més enllà del telèfon.

Formació en Recerca de feina.

 PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL 2019 2020

98

134

80

43 72

17 12

24 12

44 24

109

133

48

EMPRESES PROSPECTADES

PARTICIPANTS EN BORSA DE TREBALL

PERSONES INSERIDES DURANT L’ANY

PERSONES EN SEGUIMENT DE TREBALL AMB SUPORT

PERSONES INSERIDES A ALTRES CET 

PERSONES INSERIDES AL CET DAU

PERSONES INSERIDES A L’EMPRESA ORDINÀRIA

DURANT AQUEST ANY, EL SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL DE 

LA FUNDACIÓ DAU HA PARTICIPAT EN EL PROGRAMA INCORPORA 

DE L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA” I EN EL PROGRAMA 

SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ,  ACOMPANYAMENT I SUPORT A 

LA INSERCIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORNS DE 

LA SALUT MENTAL (SIOAS) COFINANÇAT PER FONS SOCIAL EUROPEU 

I LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

EL MES DE DESEMBRE 2020 INICIEM EL PROGRAMA DE INSERCIÓ  

LABORAL DE PERSONES AMB TRASTORN MENTAL O MALESTAR 

PSICOLÒGIC EN EL BARRI DE LA MARINA, PATROCINAT 

PER EL PROJECTE IMPULSEM EL QUE FAS DE L’AJUNTAMENT 

DE BARCELONA.
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ACTIVITATS ASSOCIATIVES
En aquest servei realitzem diferents programes amb la finalitat d’oferir suport i assessorament a les persones usuàries i a les famílies 

de persones amb trastorns de la salut mental per resoldre qüestions relacionades amb la malaltia i el seu impacte. Hi trobem:

Al Servei d’Orientació i Acollida, el 2020 hem atès 66 noves demandes de suport, de les quals el 91% s’han incorporat a serveis de la Fundació 

i el 9% a altres serveis de la xarxa, a través de la mediació de Fundació DAU.

El Grup d’Ajuda Mútua per Familiars i Amics s’ha portat a terme de manera telemàtica i presencial quan ha estat possible degut a la pandèmia.  

Les families valoren en 2020 aquest servei de recolzament i acompanyament amb una puntuació de satifacció de 8,7 punts sobre 10.  

La participació ha estat de 19 familiars.

Al Programa de Suport a la Integració a la Comunitat treballem en xarxa amb entitats i serveis de la comunitat especialitzats a donar suport 

a necessitats que ens demanen les persones que atenem, per tal d’aconseguir que aquestes puguin accedir al suport necessari que faci possible 

que puguin cobrir les seves necessitats bàsiques i la participació en la comunitat en igualtat d’oportunitats.

Durant aquest any i degut a la pandèmia, les activitat d’aquest servei s’han vist molt incrementades. L’augment de la demanda s’ha concretat en 

donar suport i acompanyament a fer tràmits, a resoldre qüestions de la vida diària i, sobretot, gestionar l’angoixa i el patiment que ha provocat 

aquesta crisi sanitària. Els equips tècnics de tots els serveis s’han fet càrrec d’aquestes necessitats i han ofert un recolzament integral a totes les 

persones que ho han sol·licitat i a les que s’ha detectat que requerien suport, se’ls ha ofert i han acceptat majoritàriament.

91%  
INCORPORACIONS 
 ALS SERVEIS 
DE  LA FUNDACIÓ DAU

9%  
ORIENTACIÓ A SERVEIS 
O PROGRAMES 
D’ALTRES ENTITATS

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMES D’ACTIVITATS ASSOCIATIVES 

SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOLLIDA
(PERSONES)

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

GRUP D’AJUDA MÚTUA 
(FAMÍLIES PARTICIPANTS)

PRIMERES VISITES

INCORPORACIÓ ALS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ

ORIENTACIÓ A ALTRES SERVEIS I PROGRAMES

PERSONES QUE DEMANEN SUPORT

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 

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

 VINCULACIÓ I SUPORT EN PROGRAMES FORMATIUS

SUPORT I ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT PSIQUIÀTRIC

2019 2020

88

61

39

66

60

6

54

4

13

31

19

50

6

20

26

72

4

13

32

30

47

11

21

19

SERVEI PRELABORAL
El Servei Prelaboral te com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les persones 

per fer possible la seva incorporació al mercat de treball. L’equip tècnic del 

servei ofereix suport individualitzat i treballa conjuntament per aconseguir 

la millora de les competències laborals i l’apoderament de les persones 

beneficiàries del servei.

El Servei Prelaboral és un servei social especialitzat inclòs a la cartera 

de serveis socials de la Generalitat de Catalunya. 

Visita gener 2020 a mercabarna flor, equip del servei prelaboral DAU

Mòduls formatius i tallers rehabilitadors realitzats a l’SPL DAU durant l’any 2020

Taller de manipulació 
industrial

Taller de bugaderia

Taller d’autoconeixement

Hàbits bàsics d’autonomia 
personal i gestions online

Taller de restauració 
de mobles i fusteria

Taller de recepció i atenció 
telefònica

Taller de comunicació 
assertiva

Alternatives de gestió 
del temps d’oci

Taller de pintura de locals

Taller de prevenció de riscos 
laborals

Taller : Defineix el teu 
objectiu laboral

Formació reglada en 
col·laboració amb l’IOC 
(Institut Obert de Catalunya)

Taller d’horticultura urbana

Taller de TIC 
Informàtica, internet, correu 

electrònic, xarxes socials i apps

Taller : Aprèn a fer recerca 
activa de feina

SERVEI PRELABORAL DAU

TOTAL PERSONES USUÀRIES DURANT L’ANY

PERSONES USUÀRIES QUE FINALITZEN EL PROGRAMA

PERSONES USUÀRIES INSERIDES AL MERCAT LABORAL

ABANDONAMENTS

PERSONES USUÀRIES DERIVADES A ALTRES ACTIVITATS/SERVEIS 

2019 % DEL TOTAL % DEL TOTAL2020

50 55

22 28100% 100%

4 718% 25%

11 550% 18%

7 1632% 57%

Durant l’any 2020 hem mantingut les 28 places en conveni que ens 

ha permès atendre a un total de 55 persones. L’estada mitja al servei 

ha estat d’un any i dos mesos. El 72% de les persones participants han 

millorat les seves competències professionals. El 25% de les 28 perso-

nes que han finalitzat el programa han estat contractats en un lloc de 

treball ajustat al seu perfil professional i el 7% han iniciat formacions 

per tal de millorar el seu perfil professional o es troben en procés de 

recerca de feina amb el suport de l’equip tècnic del servei d’inserció 

laboral. Destaquem l’augment dels abandonaments durant el programa, 

57% de les baixes, que han estat deguts majoritàriament a la disconti-

nuïtat de la presencialitat del servei degut a crisi sanitària.
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LABORATORI FUNDACIÓ DAU, 
EMPRESA SOCIAL

La Fundació DAU neix en 1992 amb la voluntat de crear i mante-

nir llocs de feina per persones amb problemes de salut mental que 

desitgen treballar i sentir que col·laboren a la societat a través de la 

feina que aporten. Mantenir una feina millora l’autoestima, normalitza 

la vida quotidiana i aporta un entorn social estable de companys de 

feina. El laboratori Fundació DAU es va crear amb aquesta finalitat en 

1996. Les persones aconsegueixen la millora de la seva qualitat de vida 

a través de la seva incorporació al treball de qualitat. A més a més i des 

de 2004 des de l’àrea de Serveis de la Fundació acompanyem i donem 

suport a les persones per la seva contractació a altres empreses i 

d’aquesta manera poder obrir el ventall de possibilitats en diversitat de 

llocs de treball.

Laboratori Fundació DAU és una empresa social, especialitzada en 

serveis d’envasament i condicionament de producte per a sectors 

altament exigents: farmacèutic, cosmètic i alimentació funcional i des de 

2015 en serveis de anàlisi, certificació de lots i importació de medica-

ments comercialitzats i en fase d’investigació.

En el laboratori de Serveis de Condicionament, durant el 2020 hem 

consolidat i ampliat el servei de Serialització de Medicaments amb una 

segona línia dedicada a envasos clínics per hospitals i estoigs de gran 

Manteniment de programes 

Prevenció de riscos laborals DAU 2020
Durant aquest any no hi ha hagut cap accident greu. S’han comp-

tabilitzat 5 accidents lleus en el lloc de treball i 3 en itinere. Dels 5 

accidents lleus a planta 3 sense baixa mèdica i 2 amb baixa amb un 

total de 21 dies. Com cada any, tots els treballadors i treballadores 

han rebut formació continuada en prevenció de riscos laborals del 

seu lloc de treball.

Programa d’Unitat de Suport a Ajustament Personal i Social 
(USAPS) a les persones amb trastorns de salut mental que treba-
llen al CET Laboratori DAU 

La finalitat del servei és l’adaptació al lloc de treball, la millora de les 

competències i l’adaptació psicosocial de les persones amb trastorns 

de salut mental treballadores del CET Laboratori DAU.

Durant l’any 2020, l’equip de professionals del servei integrat per 

psicòlogues, treballadors/es socials i monitors/es ha donat suport 

individualitzat a 90 treballadors/es mitjançant 1097 tutories (mitja de 

13 tutories per persona).

Llei de protecció de dades 
S’ha complert la normativa sense cap incidència.

Serveis de condicionament que oferim:

• Anàlisi, certificació de lots i importació / exportació de medicaments

   comercials    

• Condicionament primari de medicaments sòlids 

• Condicionament secundari de qualsevol forma farmacèutica

• Condicionament secundari i primari de medicaments en fase d’investigació

• Importació i exportació de medicaments en fase d’investigació

• Servei de serialització i dispositiu automàtic contra manipulacions  

   de medicaments

• Acabats específics: encel·lofanat, sleevats, retràctil d’alta qualitat, flow pack,

   agrupacions enfaixades de vàries unitats

Sectors per als quals treballem:
 
• Medicaments d’ús humà i veterinari

• Medicaments en fase d’investigació

• Productes sanitaris

• Productes cosmètics

• Productes de cura personal

• Dentifricis

• Productes desinfectants

• Repel·lents d’insectes

• Complements alimentaris

tamany. Hem invertit en un equip automàtic de col·locació de etique-

tes contra manipulació. Hem incorporat una nova línia de control de 

pes en dinàmic i hem incorporat un equip de control de visió artificial 

de codis i etiquetes impreses. 

En el laboratori de Control de Qualitat de medicaments hem elaborat 

un Projecte d’Ampliació per executar en 2021 que ens permetrà donar 

servei en temps i qualitat així com crear nous llocs de treball.

Agraïm als nostres Clients que ens encomanen solucions específiques i 

personalitzades a les seves necessitats i als nostres treballadors l’ener-

gia, implicació i professionalitat que hi aboquen.
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Nivell

Nivell

MAGATZEM GENERAL

OFICINES

MAGATZEM D’ENTRADA I SORTIDA 

LABORATORI D’ANÀLISIS SALA 1

FARMÀCIA: CONDICIONAMENT PRIMARI

FARMÀCIA: CONDICIONAMENT SECUNDARI

SALES D’ACONDICIONAMENT

SALES DE FORMACIÓ

OFICINA DE PRODUCCIÓ

LABORATORI D’ANÀLISIS SALA 2

Nivell

2

3

1

PLANTA DE COSMÈTICA I NUTRICIÓ 

7 sales netes de condicionament per a productes cosmètics i complements alimentaris, ila nova 

sala del laboratori i d’anàlisi de medicaments.

SERVEIS A LES PERSONES 

En aquest nivell s’ubiquen el serveis a les persones (inserció laboral, servei prelaboral, USAPS), 

el menjador, sales de formació i despatxos.

PLANTA FARMACÈUTICA 
La planta inclou set sales netes de condicionament secundari de medicaments i tres sales netes classificades ISO 8 de condicionament primari  

de medicaments en condicions de ambientals per medicaments en 15-25ºC i 2-8ºC, i una sala d’impressió d’etiquetes per condicionament de 

Medicaments en Fase d’Investigació amb un equip de verificació per visió artificial de textos i codis d’etiquetes impreses.

La sala 1 del Laboratori de Control de qualitat de medicaments, inclou l’àrea instrumental, l’àrea físico-química i l’àrea microbiològica per  

productes no estèrils i productes estèrils.

Consulteu el plànol interactiu a www.laboratoridau.com

FORMACIÓ CONTÍNUADA  

Fundació DAU creu fermament en la formació a treballadors i usuaris 
de serveis, inicial i continuada, com a motor per la millora continua i 

l’adaptació a les exigències de l’entorn, cada vegada més canviant i com 

a eina que facilita el creixement personal i professional de tots els tre-

balladors i treballadores de la Fundació i del Centre Especial de Treball.

Aquest any hem portat a terme 122 accions formatives que sumen 

un total de 1.392 hores, una mitjana de 9 hores per treballador/a. Totes 

les persones que treballen a DAU han rebut formació, cada una en 

l’especialitat requerida per poder aplicar al seu lloc de treball. 

El 85% de les hores de formació han estat portades a terme en horari 

laboral.

El cost total del programa de formació ha estat de 10.555 €, 

dels quals 3.832 € han pogut bonificar-se.

DISTRIBUCIÓ D’HORES DE FORMATIVES PER ÀREES:

(350 h)
LABORATORI 

DE CONTROL
DE QUALITAT

25%

(814,5 h)
LABORATORI 

DE PACKAGING
59%

(20 h)
EQUIP DE DIRECCIÓ
1%

(135,5 h)
SERVEIS A LES PERSONES
10%

(71,5 h)
ADMINISTRACIÓ 
I FINANCES
5%

 

LES INSTAL·LACIONS

Les àrees temàtiques principals en les quals s’han format 
les persones treballadores han estat:

· Normes de correcta fabricació de medicaments i bones pràctiques  

  de cosmètica, protocols normalitzats de treball, formació inicial 

  en NCF, serialització de medicaments i condicionament de 

  medicaments en fase de investigació

· Formació en procediments i tècniques d’anàlisi al personal del 

  Laboratori de Control de Qualitat de medicaments

· Formació continuada al personal tècnic de serveis a les persones 

  en intervenció psicosocial i integració laboral

· Prevenció de riscos laborals i especifica per casos d’emergència, 

  formació en pla d’autoprotecció

· Formació en el pla de prevenció de delictes i codi ètic de la 

  Fundació DAU
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DADES ECONÒMIQUES EXERCICI 2020 
LABORATORI FUNDACIÓ DAU, EMPRESA SOCIAL

DADES ECONÒMIQUES EXERCICI 2020 
FUNDACIÓ DAU

PATRIMONI NET ACTIU/PASSIU NO CORRENT ACTIU/PASSIU CORRENT

Evolució dels ingressos d’explotació (€)

Distribució de la despesa

Balanç de situació 

Inversió 

Compte de pèrdues i guanys

Acreditacions sectorials

59%
PERSONAL

31%
ALTRES DESPESES 
 D’EXPLOTACIÓ

10%
CONSUMS
D’EXPLOTACIÓ

 
Autorització 

laboratori farmacèutic 
4223-E (AEMPS)

Certificat del sistema 
de gestió de qualitat  

ISO 9001:2015

Autorització condicionament 
desinfectants  

9429-DS (AEMPS)

Autorització BPF  
de productes cosmètics  

15 05 0010 BPF R.01(AEMPS)

Centre especial de treball  
Núm. registre: T-0150 

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

Certificat compliment  GMP 
de medicaments

NCF/2142/001/CAT

 
Registre sanitari d’indústries 

i productes alimentaris 
(RSIPAC) 40.07618/CAT 

 RGS 40.19800/B

Autorització condicionament 
repel·lents de mosquits 

9429 PL (AEMPS)

L’auditoria dels comptes anuals del Laboratori Fundació DAU i dels Serveis a les Persones del 2020 l’ha efectuat 

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 els CCAA 2020, segons el Pla de Comptabilitat de Fundacions, subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Decret 259/2008, de 23 de desembre).

 

INGRESSOS
5.604.761,63 €

DESPESES
4.980.975,67 €

67%
PRESTACIÓ
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27%
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INGRESSOS

64%
DESPESES
DE PERSONAL

20%
ALTRES DESPESES
D’EXPLOTACIÓ

9%
APROVISIONAMENTS

6%
AMORTITZACIONS
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FINANCERES
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FACTURACIÓ SUBVENCIÓ SMI TREBALLADORS AMB TMA ALTRES TREBALLADORS
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EDIFICIS /
INSTAL·LACIONS

MAQUINÀRIA
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FETS RELLEVANTS 2020

FEBRER

· Participació a la vídeo-conferència “Viernes en Velazquez: ODS”,
  organitzat per la Fundación Lealtad

JUNY

· Article al Diari ARA: 
El drama dels que pateixen un trastorn mental: “Necessito que el 
centre reobri per tornar a tenir suport moral”

JULIOL

· Participació de DAU com experts en Salut Mental a la
  Presentació on line de AFATRAC - l’Associació de Familiars
  d’Afectats per Trastorns de la Conducta.- sobre el tema:
  Efectes d’un trastorn de conducta en la vida d’una persona.  

OCTUBRE

· Participació de DAU al Seminari On Line 2ona Ediçao Mental
  Talk, Saude mental e Inclusao, Lisboa i Boas Praticas do Programa
  Incorpora Saude Mental em Espanha.

TOT L’ANY

· Participació a la taula d’empreses de Sants  Montjuic. 

· Participació a la taula de salut mental de Sants Montjuic.

· Participació a la taula de treball, ocupació i formació 
  del Barri de la Marina.

· Participació a la taula de salut mental i atur del barri 
  de La Marina.

· Participació al projecte – Economia del be comú.

· Participació en la campanya de horts als terrats 
  de Barcelona del SPL DAU 2020.

COL·LABORA 
AMB LA FUNDACIÓ DAU

Obtenció de beneficis laborals i fiscals per a les empreses derivats del compliment 

de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat 

(RD legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).

Empreses

També es pot col·laborar

Persones físiques

· Contractació de treballadors del servei

  d’inserció DAU a la seva empresa

· Realització d’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

· Donacions o patrocinis d’activitats

  d’inserció laboral de persones amb

  alguna discapacitat derivada de TM 

  (trastorn mental)

· Contractació d’un enclavament laboral 

  a les instal·lacions de l’empresa per

  a un servei que tingui relació directa

  amb la seva activitat

· Col·laboració en assessories tècniques 

  i en projectes de diversificació i innovació

· 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

· Donacions o patrocinis d’activitats

  d’inserció laboral, creació d’ocupació,

  i formació laboral de persones amb

  discapacitat de TM

· Fent cessió o donació d’actius, o d’hores

  d’empresa, que es dedicaran  a activitats

  d’inserció laboral de persones

  amb discapacitats derivades de TM

COL·LABORADORS en l’exercici 2020 per a serveis i projectes d’inserció laboral:

GRÀCIES!



Carrer de la Lletra C, 12-14
Polígon Industrial de la Zona Franca
08040 Barcelona
Tel.: 933 000 858

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

FUNDACIÓ DAU
www.fundaciodau.org

www.facebook.com/Daufundacio

www.instagram.com/fundaciodau

https://es.linkedin.com/company/laboratorio-fundacion-dau


