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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 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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Benvolguts amics i col·laboradors,

en aquest passat 2021 a la Fundació DAU hem passat per 2 períodes molt diferents. Per una 
banda, el 1er semestre de gener a juny, on encara es mantenien uns alts índex de contagi i de  
baixes temporals laborals per Covid. En aquest període, destaquem l’impacte de la pandèmia en 
les persones on identifiquem els sentiments de soledat no desitjada, la por extrema al contagi, el 
dol per pèrdua d’un ser estimat i la por al futur. Per altra banda, l’accés generalitzat a les vacunes 
a partir del segon semestre del 2021 va anar modificant aquest impacte emocional i els índexs 
de contagis va iniciar una disminució molt important, de manera que les persones més vulnera-
bles van anar recuperant la confiança i l’esperança en el retorn al seu estil de vida que tant havia 
costat aconseguir després de l’aparició del trastorn mental en les seves vides.

Volem valorar també l’impacte positiu que ha tingut la pandèmia de la Covid en la nostra orga-
nització i que ens va unir a tots i vam sentir la necessitat d’obrir i mantenir canals de comunicació 
més eficients, transparents i fluids en el dia a dia de la Fundació. Aquest impacte ens va  empèn-
yer a recuperar la il·lusió en projectes que l’aparició de la Covid en 2020 va interrompre com és 
el canvi progressiu a un estil de governança participativa on cada un de nosaltres se senti escoltat 
i amb ganes d’aportar al projecte comú.

Volem des d’aquí reiterar la nostra més sincera felicitació a l’Òscar i al Ramon que són els 
primers treballadors en celebrar el seu 25 aniversari com a treballadors del CET Laboratori Fun-
dació DAU, inaugurat en 1996. Destaquem la seva dedicació i contribució a visibilitzar la capacitat 
de treball i responsabilitat de les persones que pateixen un trastorn mental.

Agraïm a totes les persones que formen part de la Fundació com són els treballadors, col·labo-
radors i voluntaris que fan possible que les persones amb trastorn mental tinguin una qualitat de 
vida i autonomia que els permeti gaudir i sentir-se satisfets de si mateixos.

Durant tot aquest 2021 hem continuat comptant amb els membres del Patronat de la Fundació  
que han estat vetllant i intervenint en els moments més difícils i aportant el seu coneixement, 
recolzament i suport a l’equip directiu.

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: 
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Carles Humet Cienfuegos-Jovellanos

Rosa González Roca

Albert Solà Borràs 

Pilar Marsà Esteve
Mª Carme Garcia Jarque
Eugeni Sedano Monasterio
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2021, LA FUNDACIÓ DAU

OBJECTIUS GLOBALS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE  
a la Fundació DAU

Aquest any 2021 es mantenen els procediments de protecció i risc 

de contagi que es van adaptant a les recomanacions de les autoritats 

sanitàries i als processos interns. En 2021 la incidència de casos Covid 

en els treballadors de la Fundació ha estat del 30% (en comparació el 

2020 que va ser de 2,6%) i ha generat 120 dies d’Incapacitat Laboral 

transitòria (dies de baixa por motiu Covid).

En l’Eix Persones:
• Es millora el Pla de comunicació interna de la Fundació amb la finalitat 

de compartir continguts que generin oportunitats de participació  

en tots els membres de l’organització.

• Actualitzem el Pla d’Igualtat i el registrem al REGCON segons  

la normativa vigent.

• A través del Programa Acredita’t set treballadors del CET Laboratori 

DAU aconsegueixen la qualificació professional en sector de neteja 

industrial i de gestió de magatzem.

El 25 de setembre de 2015, els líders mundials es van reunir per adoptar 

un conjunt d’objectius globals per erradicar la pobresa, protegir el 

planeta i assegurar la prosperitat per a tothom. Varen identificar a on 

volien arribar en 2030 en cada un dels 17 objectius. Queden 8 anys per 

aconseguir aquesta fita per 2030 en els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible.

A la Fundació DAU estem implicats en els objectius de desenvolupament 

sostenible i volem fer-ne ressò d’aquells que són la raó de ser de la 

nostra organització i que dia a dia treballem per augmentar el seu 

impacte en la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de persones 

amb trastorn de salut mental. Concretament, hem començat amb els 

principals objectius compartits entre ODS i Fundació DAU i dels quals 

tenim indicadors:

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i la feina 
decent per a tothom.
Meta 8.5 aconseguir la inserció laboral de les persones amb trastorn de salut mental.  

Reduir les desigualtats entre persones i països.
Meta 10.2. Promoure la inclusió social i econòmica de persones amb trastorn de salut mental.

ORGANIGRAMA

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

per la competitivitat de les empreses – per a realitzar la Implantació  

de la primera part de l’estratègia Indústria 4.0 2020-22 a Fundació DAU. 

Concretament es focalitza en:

• A través de l’anàlisi dels MCT- Manufacturing Critical Path Time - i LT-

Lead Time- es revisen i optimitzen els processos productius, logístics  

i comercials per millorar l’agilitat i eficiència en servei al client.

• La implantació d’eines d’entorn col·laboratiu i Cloud per facilitar  

i millorar la col·laboració entre àrees de Fundació DAU. 

En L’Eix de Sostenibilitat es porta a terme:

• l’execució del Projecte d’ampliació de les instal·lacions del Laboratori 

de Control de Qualitat de medicaments per donar resposta  

a la demanda del mercat  farmacèutic.

• Minimitzem l’impacte al medi ambient que produïm amb els residus 

de bobines de plàstic d’embolcallar, ja que a partir de 2021 utilitzem 

referències de plàstic lliure de Clor.

• Invertim en el canvi del sistema de climatització de la Nau per una 

instal·lació més eficient (més potència i menor consum).
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ELS NOSTRES EIXOS ESTRATÈGICS 
Objectius 2022

PERSONES

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT i REFERÈNCIA

Nous Projectes de Aprenentage  i Servei
Consolidació del Servei de Formació Reglada
Acreditació Administrativa del Servei Prelaboral DAU
 

Transformació digital a la Fundació DAU
Projecte d’anàlisi de medicaments estèrils al laboratori de 
Control de Qualitat
Implantació 5S als magatzem de la Planta DAU

Elaborar un Pla estratègic 2022-2024
Augmentar la capacitat del Magatzem de Farmàcia
Projecte d’Energia Solar a la Planta Farmacèutica DAU 

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 creació i manteniment 

d’ocupació al Laboratori Fundació DAU que dona servei a empreses 

del sector farmacèutic, cosmètic i de complements alimentaris.

VISIÓ

Volem donar servei, suport i acompanyament a tota persona i família 

amb problemes de salut mental que en tingui necessitat de manera 

universal i gratuïta, amb recursos propis suficients.

VALORS 

La nostra Cultura Organitzativa es resumeix en la paraula VIURE  

i ens marca allò que en comú tenim tots els membres de DAU,  

una manera de viure, de relacionar-nos tant internament com  

amb els nostres col·laboradors.

Vocació de servei
Mantenim un compromís sincer i espontani, esperit de servei,  

passió i qualitat humana cap a les necessitats de les persones,  

els clients i la societat en general envers el compliment de la missió 

de la Fundació DAU.

Il·lusió
Treballem amb alegria i optimisme com a font d’esperança  

per aconseguir els objectius i reptes que ens proposem així  

com actitud de fermesa i acceptació per superar els moments  

o circumstàncies en contra.

Unitat
Considerem el respecte, la humilitat i la confiança en els altres  

com a actituds claus pel treball en equip i per sentir-nos que tots 

junts formem part i compartim el mateix objectiu.

Responsabilitat
Prenem les decisions i actuem basant-se en el coneixement, la 

consciència, l’ètica, la transparència i el consentiment en totes les 

activitats que duem a terme. Això ens implica mantenir una actitud 

proactiva, orientada al canvi i a la millora contínua, fent que les coses 

succeeixin.

Estima
Sentim afecte, consideració i estima per totes les persones i per 

nosaltres mateixos. Considerem els errors necessaris i entesos 

com oportunitats d’aprenentatge. Estem oberts a identificar  

el que podem canviar i a aprendre coses noves i altres maneres  

de fer les coses.
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DAU, SERVEIS A LES PERSONES 410 persones usuàries 
ateses el 2021

Des de DAU treballem per aconseguir que les persones amb trastorns de la salut mental s’incorporin al mercat de treball. Acompanyem  

en el procés d’inserció laboral des de diferents perspectives, elaborant conjuntament amb les persones itineraris laborals a partir de les seves 

necessitats, amb la finalitat d’aconseguir la incorporació i el manteniment d’un lloc de treball ajustat als seus interessos vocacionals i als seus perfils 

de competències professionals.

Donem un enfocament multidisciplinari i ens nodrim del treball en xarxa amb altres entitats del territori per assolir que les persones que atenem 

rebin els suports necessaris que els permetin viure dignament i en igualtat de condicions en la 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 persones usuàries de serveis i les seves famílies

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

• Servei de suport a la integració a la comunitat i la vida autònoma

• 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 de treballadors/es amb perfils professionals diversos

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

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

· Formació i acompanyament continuat a la persona treballadora en el nou lloc de treball

· Assessorament per al compliment de la legislació en matèria d’igualtat d’oportunitats i ajuts 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 de professionals que formen part del Servei d’inserció laboral 

treballa conjuntament amb les persones que arriben a l’entitat  

amb una demanda laboral per fer possible que accedeixin al mercat  

de treball.

La via d’accés al servei és mitjançant una entrevista on es valoren  

els elements claus de risc i protecció, per una banda, i les oportunitats 

de què disposen les persones per iniciar i sostenir en el temps un 

itinerari de recerca de feina.

Amb el suport de la tècnica de referència, la persona usuària dissenya 

el full de ruta que més s’ajusta a les seves necessitats, tenint en compte 

el catàleg d’activitats que s’ofereix des del servei.

• Participació en el club de la feina.

• Realització d’entrevistes individuals de seguiment durant tot el procés.

• Assistència a sessions grupals monogràfiques sobre mercat de treball, 

orientació laboral, competències transversals i habilitats socials i digitals.

• Intermediació laboral de la seva candidatura amb ofertes on encaixi  

el seu perfil professional.

• Prospecció d’empreses que ofereixen vacants compatibles amb  

els seus interessos laborals.

• Realització de pràctiques a empreses. 

L’acompanyament que es proporciona durant tot l’itinerari de recerca 

de feina es manté durant tota la vida laboral, a fi de garantir la continuï-

tat i el manteniment de les insercions i es realitza prevenció activa dels 

canvis o desajustos que puguin esdevenir en el lloc de treball. Es dona 

suport específic en els moments més crítics com són els inicis, els finals 

de contracte així com els canvis d’ocupació i empresa.

Valorem molt positivament els resultats obtinguts durant aquest any 

2021, en què després de l’època més intensa de la pandèmia Covid,  

el mercat de treball s’ha reactivat aconseguint un 60% més d’insercions  

que l’any 2020.  També en 2021 s’ha realitzat suport al manteniment 

del lloc de treball- Treball amb suport- a un 32% més de persones  

que l’any anterior.

Gravació videocurriculum.

Entrevista de seguiment laboral.

 PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL 2020 2021

109

133

48

72 95

24 40

12 25

12 12

216

164

77

EMPRESES PROSPECTADES

PARTICIPANTS EN BORSA DE TREBALL

PERSONES INSERIDES DURANT L’ANY

PERSONES EN SEGUIMENT DE TREBALL AMB SUPORT

PERSONES INSERIDES A L’EMPRESA ORDINÀRIA

PERSONES INSERIDES AL CET DAU

PERSONES INSERIDES A ALTRES CET 

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.
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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. Per tant, l’objectiu 

és  potenciar el grau d’ocupabilitat de les persones ateses, per tal d’aug-

mentar les probabilitats d’incorporació al mercat laboral.

L’equip tècnic del servei elabora conjuntament amb els participants al 

servei  un pla individual per la inserció laboral, i ofereix suport i acompanya-

ment individualitzat amb la finalitat d’enfortir les competències laborals  

i l’apoderament de les persones. 

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

de serveis socials de la Generalitat de Catalunya. Durant l’any 2021 

Noves activitats incorporades en 2021

Suport a la finalització d’estudis obligatoris: l’aparició d’un trastorn  

mental en l’etapa d’escolarització secundària pot generar greus dificultats 

de continuïtat i molt sovint hi ha abandonament dels estudis. L’inici d’un 

itinerari laboral és un bon moment per reprendre’ls de manera segura 

i amb el suport de l’equip de professionals i dels companys de servei 

prelaboral. Durant 2021 cincs participants han volgut  reiniciar els estudis 

a fi de millorar la seva ocupabilitat. 

Projectes d’Aprenentatge i Servei:  Aquest any 2021 les persones par-

ticipants en el SPL, han realitzat serveis a la comunitat en dos projectes 

que els ha permès el desenvolupament de les seves competències:

• Un d’aprenentatge servei a un Parc Natural de Catalunya,  

en què han realitzat cases niu pels ocells que viuen o travessen  

per aquest parc, s’ha actualitzat els rètols per la senyalització  

d’itineraris i d’espais i s’han arreglat les papereres de fusta per la 

recollida selectiva de residus.  

• L’altre projecte “Horts als Terrats” ha consistit a col·laborar  

en les tasques de manteniment de dos horts urbans, dins del projecte 

de l’Ajuntament de Barcelona “horts al terrat” que a més d’aprendre  

i posar en pràctica mètodes de cultiu hidropònic, han lliurat els productes 

vegetals conreats a menjadors socials de Ciutat Vella.

Visita a la seu del Parc natural i 
entrega de productes fabricats a SPL DAU

Participants del SPL DAU fent tasques de manteniment  setmanal  
a l’Hort al Terrat

Participants del SPL DAU en la visita a les instal·lacions a Mercabarna 

Activitats realitzades al serveis prelaboral 2021

Taller de bugaderia 
industrial

Càpsula 
d’autoconeixement

Càpsula: millora les teves 
competències bàsiques  
i transversals

Càpsula: Hàbits bàsics 
d’autonomia personal  
i gestions online

Taller de restauració 
de mobles i fusteria

Càpsula de comunicació 
assertiva

Càpsula: Alternatives  
de gestió del temps d’oci

Taller de pintura 
de locals

Càpsula: Defineix  
el teu objectiu laboral

Càpsula: Com superar 
una entrevista laboral

Càpsula: Realitza  
el teu CV

Taller d’horticultura 
urbana

TIC 
Informàtica, internet, correu 

electrònic, xarxes socials i apps

Càpsula: 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

PERSONES USUÀRIES QUE INICIEN ITINERARIS FORMATIUS  
O DE INSERCIÓ LABORAL 

ABANDONAMENTS

PERSONES USUÀRIES DERIVADES A ALTRES ACTIVITATS/SERVEIS 

2020 % DEL TOTAL % DEL TOTAL2021

55 47

28 19100% 100%

7

2

3 

4 

25%

7%

16%

21%

3 811% 42%

16 457% 21%

hem mantingut les 28 places en conveni que ens ha permès atendre  

a un total de 47 persones.

L’estada mitja al servei ha estat d’un any i dos mesos. El 51% de les 

persones participants han millorat les seves competències professionals. 

Tres de les 19 persones que han finalitzat el programa han estat  

contractades en un lloc de treball i dues han iniciat una activitat  

formativa per tal d’enriquir el seu perfil professional i dues es troben 

en procés de recerca de feina amb el suport de l’equip tècnic del 

servei d’inserció laboral. Vuit persones han estat derivades a altres 

serveis de la comunitat més ajustats a les seves necessitats de suport 

actual. Destaquem que en 2021 en comparació amb 2020, ha disminuït 

significativament la taxa d’abandonaments del programa de Servei 

Prelaboral.
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ACTIVITATS ASSOCIATIVES

En aquest servei realitzem diferents programes amb la finalitat d’oferir 

suport i assessorament a les persones i a les famílies per resoldre 

qüestions relacionades amb el trastorn mental i el seu impacte. Hi 

trobem:

• Servei d’acollida, l’any 2021 hem atès 109 noves demandes de 

suport de les quals el 74% s’han incorporat a serveis de la Fundació 

i el 26% han estat orientades cap a altres serveis de la xarxa en salut 

mental. 

• El Grup d’Ajuda Mútua a familiars i amics va iniciar l’any de manera 

telemàtica i quan va ser possible va recuperar la presencialitat. Les 

famílies valoren la participació al grup de suport i acompanyament 

amb una puntuació de satisfacció de 8,76 punts sobre 10. La partici-

pació en les trobades grupals durant l’any ha estat de 17 familiars. 

74%  
INCORPORACIONS 
 ALS SERVEIS 
DE  LA FUNDACIÓ DAU

26%  
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

ELS PARTICIPANTS SON PERSONES QUE DESITGEN ENTENDRE I DONAR SUPORT  
A UN FAMILIAR O AMIC AMB TRASTORN DE SALUT MENTAL

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

SUPORT PER LA VACUNACIÓ COVID 19

2020 2021

66

60

6

19

109

81

28

17

72

4

13

32

30

47

11

21

122

3

55

104

24

18

26

24

69

• Al Programa de Suport a la Integració a la Comunitat treballem en 

xarxa amb entitats i serveis de la comunitat especialitzats en donar 

suport per cobrir necessitats detectades o sol·licitades per les perso-

nes que participen o treballen a la Fundació, per tal d’aconseguir que 

puguin accedir al suport necessari per cobrir les seves necessitats 

bàsiques i per facilitar la seva participació en la comunitat en igualtat 

d’oportunitats.

Durant aquest any hem donat suport i acompanyament per fer tràmits 

per a resoldre qüestions de la vida diària. Arran de la pandèmia Covid, 

moltes gestions han passat a ser telemàtiques, cosa que ha suposat una 

dificultat afegida per un gran nombre de persones usuàries i ha posat  

en evidència la bretxa digital que pateix aquest col·lectiu. 
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LABORATORI FUNDACIÓ DAU, 
EMPRESA SOCIAL

Laboratori Fundació DAU és una de les estratègies a través de la qual fem possible la nostre Missió com Entitat. 
Com empresa social i no lucrativa oferim serveis especialitzats a clients del sector farmacèutic, cosmètic i de complements alimentaris.

Manteniment de programes 

Prevenció de riscos laborals DAU 2021
En 2021 a la planta farmacèutica DAU hem comptabilitzat vuit  

accidents lleus, dels quals cinc en el lloc de treball i tres in itinere  

(en trajectes de desplaçaments a lloc de feina). Dels cinc accidents  

lleus a planta, tres han estat sense baixa i dos amb baixa. Com cada  

any tots els treballadors i treballadores han rebut formació continuada 

en prevenció de riscos laborals del seu lloc de treball.

Durant 2021 hem recuperat  el servei de vigilància de la salut,  

interromput en 2020 per la pandèmia.  

Programa d’Unitat de Suport a Ajustament Personal i Social (USAPS) 
a les persones amb trastorns de salut mental que treballen 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 2021 l’equip de professionals del servei integrat  

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

individualitzat a 90 treballadors/es.

A Laboratori Packaging DAU durant el primer i segon trimestre 2021 

vàrem patir encara l’impacte de la Covid en forma de disminució de 

comandes dels nostres clients, ja que els estocs no s’havien pogut 

vendre com altres anys. Aquesta situació canvia de tendència cap al 

mes de juliol 2021, en què les comandes de packaging dels clients es 

recuperen i podem finalitzar l’any segons les previsions del pressupost 

2021. 

En l’àrea de Condicionament de medicació per assajos clínics hem 

crescut en nous clients i en nombre de comandes de servei en relació  

amb l’any 2020.

Al Laboratori DAU d’Anàlisi de Medicaments es manté, en canvi,  

la tendència de creixement de la demanda iniciada en 2020 durant el 

2021, per la qual cosa en 2021 s’executa l’ampliació de les instal·lacions 

i de l’equip de treball. A partir del mes de setembre 2021 la nostra 

capacitat d’anàlisi és el doble que en 2020.

Per altra banda, valorem la tasca de l’equip d’USAP -Unitat de Suport a 

LABORATORI DE PACKAGING 
FARMACÈUTIC , COSMÈTIC I DE 
COMPLEMENTS ALIMENTARIS

LABORATORI D’ANÀLISI 
DE MEDICAMENTS  

MEDICAMENTS EN FASE 
D’INVESTIGACIÓ  

l’Activitat Professional- dels treballadors del Laboratori Fundació DAU, 

que a través del Programa Acredita’t, set treballadors aconsegueixen 

la qualificació i l’acreditació professional  en les àrees de neteja i de 

magatzem en instal·lacions farmacèutiques i cosmètiques.

Duem a terme la implantació de les accions planificades que vàrem 

identificar en el procés de Diagnosi realitzat en 2020, en el marc  

dels Cupons Indústria 4.0 patrocinat per la Generalitat de Catalunya 

a través d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa- que 

inclou entre altres activitats, la implantació del Pla de comunicació 

interna, optimització dels processos productius i millora del procés  

de comercialització proactiva. Concretament en la Transformació Digital, 

portem a terme l’anàlisi dels MCT- Manufacturing Critical Path Time -  

i LT-Lead Time- on es revisen i optimitzen els processos productius, 

logístics i comercials per millorar l’agilitat i eficiència en servei, i per 

altra banda, iniciem la implantació d’eines digitals d’entorn col·laboratiu 

Office 365 i Cloud per facilitar i millorar la col·laboració entre àrees  

de FUNDACIÓ DAU.

Des del servei d’USAP s’ha facilitat la participació al programa  

ACREDITA’T de la Generalitat de Catalunya . Aquest programa permet 

que, a través de l’avaluació, es pugui obtenir l’acreditació de competèn-

cies professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies  

no formals de formació. Han assolit l’acreditació dos treballadors del 

magatzem que han estat acreditats amb el certificat de professionalitat 

“d’activitats auxiliars de magatzem” i cinc persones de l’equip de neteja 

que han obtingut la certificació de “Neteja de superfícies i mobiliari en 

edificis i locals”.

Llei de protecció de dades 
Durant l’any 2021 s’ha posat en marxa una plataforma d’us compartit 

amb el delegat de protecció de dades per tal de mantenir actualitzada 

la informació relativa a la LOPD. S’ha realitzat l’auditoria interna i s’han 

solucionat les incidències i riscos identificats a través de la implantació 

d’accions de millora, i s’ha realitzat formació especialitzada sobre els 

requeriments de la LOPD.

Serveis GMP
• Condicionament primari  

   de medicaments sòlids    

• Condicionament Secundari de qualsevol

   forma farmacèutica 

• Serialització de Estoigs farma estandars  

   i d’envasos Clínics

• Cadena de Fred en condicionament

   secundari

• Repackagings i Revisió de Qualitat de lots

Serveis acabat final de producte
• Encel·lofanat     

• Agrupacions múltiples 

• Flow Pack

• Sleevat- Retractilat

Serveis
• Envasat de medicaments Sòlids   

• Condicionament Secundari  

   de qualsevol forma farmacèutica 

• Importació i exportació

• Certificació de lots EU GMP   

• Anàlisi de Control de Qualitat 

• Estudis de FaseI a Fase IV

• Disseny i Impressió Etiquetes

• Enmascarament i Sobres d’emergència   

• Cadena de fred 2-8ºC 

• Subministre de materials  

   de condicionament

Serveis
• Análisi Físico- Químic   

• Anàlisi Microbiològic  

• Estudis de Estabilitats

• Importació de medicaments  

• Certificació de lliberació GMP

• Transferència de Mètodes Analítics

Etiquetat de medicaments 
per un Assaig Clínic 

Posada en marxa de l’equip  
d’emblistat de cànules precarregades 
en sala blanca

Preparació equip de serialització 
de envasos clínics de gran tamany 

Preparació equip de control 
de pes unitari en dinàmic 
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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 control de la HR, 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.

En 2021 es porta a terme el Projecte de ampliació del Laboratori de Control de Qualitat de medicaments que en total tindrà de 450 m2  

després de l’ampliació amb dues sales (nivell 1 i nivell 2) que conformen un total de set sales per àrees instrumentació, àrea físico-química i àrea 

microbiològica.

Consulteu el plànol interactiu a www.laboratoridau.com

FORMACIÓ CONTÍNUADA  

Fundació DAU creu fermament en la formació a persones  
treballadores i usuàries 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 treballadors i treballadores de la Fundació i 

del Centre Especial de Treball.

Aquest any hem portat a terme 104 accions formatives que sumen  

un total de 2.107 hores, una mitjana de 14 hores per treballador/a. 

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

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

El 75% de les hores de formació han estat portades a terme en horari 

laboral. 

El cost total del programa de formació ha estat de 19.434 €, dels quals 

7.182 € han estat bonificats per FUNDAE- Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo-.

 

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 d’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

• Formació per la implantació del programa OFFICE 365  

com a eina col·laborativa

• Prevenció de riscos laborals i específica per casos d’emergència  

ja sigui en evacuació com confinament en planta i formació en pla 

d’autoprotecció.

• Formació en Compliance - Codi ètic i Pla de prevenció de delictes 

de la Fundació DAU

 HORES DE  FORMACIÓ PER ÀREES 2020 2021

20

72

350

135

815

1392

744

2107

123

153

705

382

EQUIP DIRECTIU

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT  
DE MEDICAMENTS

SERVEIS A LES PERSONES

LABORATORI DE PACKAGING

TOTAL HORES

Preparació de mostres
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DADES ECONÒMIQUES EXERCICI 2021 
LABORATORI FUNDACIÓ DAU, EMPRESA SOCIAL

DADES ECONÒMIQUES EXERCICI 2021 
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

 
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 2021 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 2021, segons el Pla de Comptabilitat de Fundacions, subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Decret 259/2008, de 23 de desembre).

 

INGRESSOS
5.458.756 €

DESPESES
5.200.199 €

68%
PRESTACIÓ
DE SERVEIS

27%
SUBVENCIONS
I DONACIONS

5%
ALTRES 
INGRESSOS

64%
DESPESES
DE PERSONAL

19%
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9%
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7%
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1%
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FINANCERES
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MAQUINÀRIA
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FETS RELLEVANTS 2021

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 2021 per a serveis i projectes d’inserció laboral:

GRÀCIES!

Presentació corporativa del Projecte Indústria 4.0 

Implantació del projecte de digitalització integral 
a Laboratori DAU l2 cupons Ind. 4.0

Programa Incorpora de Fundació La Caixa, 
havent assolit els objectius 2021 Actualització i Registre del PLA D’IGUALTAT 

de Fundació DAU

Ampliació del laboratori  
de Control de Qualitat

Celebració del primers 25 anys com a 
treballadors de CET laboratori DAU 



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


