
memòria anual
d’activitats i

compromís social
2019



memòria anual
d’activitats i

compromís social
2019



Àuria som un conjunt d’entitats de 
l’economia social que treballem per 
al bé comú. La nostra missió és fo·
mentar la qualitat de vida, l’exerci·
ci dels drets, la  participació social 
i la creació de llocs de treball per a 
les persones amb discapacitat intel·
lectual, malaltia mental o en risc de 
vulnerabilitat. 

Cada persona és el centre de les nos·
tres accions i totes les activitats es 
basen en el respecte, l’escolta, l’au·
todeterminació i el foment de l’au·
tonomia personal. Una visió global 
de la vida que abasta des del suport 
en totes les etapes vitals, la formació, 
la inserció sociolaboral i la genera·
ció d’ocupació. 

A Àuria creiem en aquests per ex·
plicar la nostra manera de fer i ens 
comprometem amb els reptes de fu·
tur per créixer d’una manera res·
ponsable, sostenible i amb la con·
vicció que treballem per fer el món 
que ens envolta una mica millor.

Fundada l’any 1972, Taller 
Àuria Cooperativa SCCL va 
néixer per donar oportuni·
tats laborals a la primera ge·
neració de joves sorgida de 
l’Escola Àuria. Avui, gairebé 
50 anys més tard, Àuria Co·
operativa és líder en el seu 
sector per la creació de llocs 
de treball i una referència 
al territori de compromís i 
responsabilitat en l’àmbit de 
la discapacitat. 

Fundada l’any 2006, la 
Fundació Privada Àuria és la 
responsable de centralitzar 
tots els serveis i suports a les 
persones. Ofereix ocupació 
terapèutica, centre de dia, 
assistència tots els dies de 
l’any, acolliment residenci·
al i programes d’assistència 
domiciliària, lleure, forma·
ció i voluntariat. Ho fa amb 
criteris d’innovació i amb la 
visió centrada en cadascuna 
de les persones que atén, de 
manera individualitzada.

La Fundació per la Inclusió 
Laboral Àuria és l’entitat 
sorgida de l’antiga Funda·
ció per la Integració Labo·
ral (creada pels Ajuntaments 
d’Esparreguera, Olesa de 
Montserrat, Abrera, Sant 
Esteve de Sesrovires i Coll·
bató l’any 2001). És un cen·
tre especial de treball que 
ocupa més de 180 persones. 

Àuria Cosmètics és la di·
visió de perfumeria i cos·
mètica que fabrica, envasa, 
manipula, etiqueta i condi·
ciona productes per a ter·
cers. Nascuda l’any 2008 en 
el marc d’Àuria Coopera·
tiva, és l’única empresa del 
tercer sector especialitza·
da en aquest àmbit. Des del 
2020 fabrica la seva solució 
hidroalcohòlica higienitzant 
amb presència al mercat amb 
marca pròpia. 
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Generem oportunitats de creixement personal i de transformació social per la millora de
la qualitat de vida de les persones més vulnerables, mitjançant:

• Suports i serveis.

• Polítiques de transformació social.

• Activitats empresarials.

I ho fem amb criteris d’innovació, de sostenibilitat, de qualitat i de promoció de l’autonomia i
participació de les persones.

la nostra
missió
és àuria

/ per una societat comunitària i inclusiva /

respecte

emprenedoria

autonomia

responsabilitat compartida

igualtat

innovació

qualitat
participació

cooperació

sostenibilitat

transparència

els nostres  valors



79% participació en el projecte vital
59% índex qualitat de vida
51% índex d’autodeterminació  
80% plans actualitzats 
58% resultats personals assolits 
42% persones i famílies participen del Codi Ètic i de Bon Govern 

262 persones reben suport al seu projecte vital
54 persones participen del Programa de noves tecnologies 
11 persones formen el grup d’Autogestors Anoia/ al centre les persones /

persones

persones

827 professionals
419 Àuria Cooperativa
201 Àuria Fundació
163 Àuria Fil
13 Ute Les Comes
24 Ute Esplugues
7 Àuria Inserció

826 usuaris

561 socis

190 voluntaris
   actius



/ una ètica compartida /

• El programa de noves tecnologies desplega la realitat virtual i la creació de jocs adaptats a 
les persones.

• El grup d’Autogestors aconsegueix suport econòmic amb pressupostos participatius de l’Ajun-
tament d’Igualada, permetent el disseny de la imatge gràfica.

• Treballem per l’elaboració del Codi Ètic i de Bon Govern en clau de grup, amb la participació 
de tots els grups d’interès interns.

• Definim el Protocol de Referència per a situacions de Maltractament amb persones amb dis-
capacitat en cooperació amb institucions i entitats territorial.

• Integrem una metodologia comuna per desenvolupar plans individuals centrats en les perso-
nes dels CETs d’acord als perfils i les necessitats laborals. 

/ empoderament /

Difondrem els resultats i implementació en clau de grup del Codi Ètic i de Bon Govern.

Implantarem, a través d’una taula de treball multidisciplinari, l’avaluació de
 resultats personals.

Revisarem i millorarem l’organització del servei de menjadors.

Potenciarem la intervenció i la metodologia de treball amb suport ampliant els recursos
 humans disponibles.

Estructurarem un catàleg de formació especialitzada obert als diferents grups d’interès.

> cap al 2020 >

persones

persones



/ creixement // un equip humà compromès /

827 Professionals, 5,48% d’augment respecte el 2018

614 Contractes indefinits, 8,9% d’augment respecte el 2018

213 Contractes temporals, -3,3% reducció respecte el 2018

22,3% increment SMI respecte el 2018

1% increment en l’àmbit de la prestació de serveis

9.300 hores de formació, 14,5% increment respecte el 2018

34 alumnes en pràctiques

Millorarem les condicions salarials de l’equip professional.

Implantarem el Projecte Best, adreçat a la reducció de l’absentisme laboral i
 la salut psicosocial.

Aplicarem mesures i recursos per al teletreball.

Implementarem el programa informàtic ATURNOS per optimitzar la planificació
 dels recursos humans.

persones

persones

> cap al 2020 >

• El Servei Respir, la gestió del Centre de Dia de Calaf i la nova empresa d’inserció possibiliten 
noves oportunitats de contractació laboral.

• Millorem el Reglament de Règim Intern amb la comissió de RRHH.

• Incrementem la formació en Prevenció de Riscos Laborals per minimitzar riscos i reduir
 l’accidentabilitat.

• Implantem la digitalització dels processos de RRHH per a millorar en eficiència i reduir el paper.



> cap al 2020 >
• Apliquem l’augment del SMI. 

• Millorem el RRI de la Cooperativa en comissió mixta amb representants de les persones
 de les diferents seccions. 

• Actualitzem responsabilitats, funcions i competències dels llocs de treball adaptades
 a l’especialització.

• Prioritzem formacions tècniques que permetin millorar la qualitat, els resultats i l’eficiència 
dels processos productius. 

• Recollim les propostes de formació relacionades amb les demandes individuals i dels respon-
sables d’àrea relacionades amb la millora personal i professional. 

• Adaptem les jornades de treball a les necessitats dels equips per a la conciliació personal i 
professional.

/ un equip humà compromès /

CETs

Identificarem i avaluarem competències clau per a la millora en l’acompanyament de
 les persones, la innovació i la gestió pel canvi.

Establirem torns de treball intensius i cercarem fórmules adaptades a les necessitats de 
les persones amb especials dificultats.  

Especialitzarem les plantilles en les diferents activitats i adaptarem les DLT a les noves 
necessitats revaloritzant les categories professionals i la millora salarial. 

Desplegarem un pla d’accions per a la millora del clima laboral d’acord amb els resultats 
de les enquestes als equips professionals.

personespersones



/ una atenció integral /

• Crearem una taula tècnica de treball en base al Model Àuria d’Inclusió Social i Laboral per a 
una vida independent.

• Unifiquem el catàleg d’activitats a tots els itineraris en funció de les àrees d’ocupació, salut i 
benestar, desenvolupament personal i activitats socials i de relació amb l’entorn.

• Finalitzem el Model Àuria d’Atenció Global a la Vellesa.

• Participem en el Consell de la Gent Gran i col·laborem amb casals a arreu del territori.

• Impulsem l’autonomia de les persones en l’ús de les xarxes socials, l’ús del transport i
 oci comunitari.

• Commemorem els 10 anys del Servei d’Inserció Especialitzat.

/ cada persona, un projecte /

itineraris
vitals

Creació de la taula de treball en clau de grup per desenvolupar el Model d’Àuria Inclusió
 Laboral i Social per a una vida independent.

Millorarem el disseny curricular de les activitats dels diferents itineraris mitjançant equips
 de treball integrals.

Dissenyarem un catàleg d’eines didàctiques per millorar els suports i serveis dels diferents 
itineraris.

Incorporarem nous perfils professionals per donar una resposta integral i coherent amb
 el model de qualitat de vida.

> cap al 2020 >
84% índex satisfacció
1.142 persones ateses als diferents itineraris, 87 persones més respecte el 2018
389 persones ateses al Servei d’Inserció Laboral (310 Anoia i 79 Baix Llobregat)
16 places noves gestionades al Centre de Dia per a persones grans Casa Joan Gimferrer de Calaf

itineraris 
vitals



> accions 2019 >

/ la clau, la transformació /

l’entorn

l’entorn

23 plataformes sectorials
+4 convenis de col·laboració
Signem un conveni per l’aviació adaptada amb: 
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament d’Òdena
Federació aèria catalana
Aeroports de Catalunya 
Consorci aeròdrom d’Igualada
Las sillas voladoras
Vols per a tothom
Associació esclerosi múltiple y qué

1.600 persones
base social
234 compromisos voluntariat
190 persones voluntàries actives
7 projectes i 34 participants
al Projecte d’Aprenentatge i Servei

217 insercions
laborals
155 Anoia
62 Baix Llobregat Nord
123 Visites empreses
59 Anoia + 64 Baix Llobregat

Participem de les reunions de treball del Pla Estratègic de Serveis Socials i de la nova 
Llei d’Economia Social.

Presentem el Model Àuria d’Inclusió Social i Laboral per a una Vida Independent.

Ens visita el President de la Generalitat, Quim Torra i el Conseller de Territori, Damià Calvet.

Incidim com a centres especials de treball en la reserva de la contractació pública com a 
eina per la inclusió laboral.

Estructurem un espai de suport a l’Associació Afauria.

Posem en marxa el Servei de Respir per donar resposta a les necessitats familiars.

Avancem en el desplegament del Pla d’accessibilitat per adaptar-nos a les necessitats de 
les persones i oferir millors oportunitats.



/ reconeixent les capacitats /

• Creem un equip tècnic especialitzat en licitacions públiques i privades per crear
 oportunitats laborals.

• Creixem en el sector privat d’obra, especialment a l’àrea metropolitana.

• Redefinim els processos i sistemàtiques organitzatives dels serveis externs per optimitzar
 recursos i donar una resposta integral.

• Despleguem un pla en col·laboració amb el Campus Universitari d’Igualada per instaurar
 la robòtica a la divisió de cosmètica.

• Reubiquem la producció cosmètica segons especificitats del producte i reorganitzem
 informàticament el magatzem logístic.

• Planifiquem les comandes de clients d’acord amb els recursos humans existents i
 el despleguem millores tecnològiques, mantenint els llocs de treball.

• Reorganitzem els espais productius i logístics per optimitzar els processos i guanyar
 en eficàcia.

activitats
empresarials

Cercarem noves aliances per generar ocupació per a les persones en situació de risc
 d’exclusió, ampliant l’abast a altres territoris.   

Invertirem en matèria de seguretat i innovació a les instal·lacions per fer-les més segures 
i sostenibles.

Introduirem millores en el control de producció dels serveis exteriors que permetin
 realitzar-ne un millor seguiment.

Realitzarem inversions en maquinària per ampliar capacitat productiva i millorar l’eficien-
cia i sostenibilitat ambiental.

activitats 
empresarials
Volum de vendes total
Indicadors del CET: 
26% volum vendes cosmètica
20% volum vendes manipulats industrials
54% volum vendes obres i serveis

> cap al 2020 >



/ iniciatives emprenedores /

     148% increment hores d’atenció SAD

• Som adjudicataris de la gestió del Centre de Dia Joan Gimferrer de Calaf
 per a persones grans.

• Gestionem el nou Cafè del Casal de Calaf, per inserir laboralment a persones en situació
 de vulnerabitilitat. Un espai formatiu laboral i de relació amb l’entorn per l’apoderament
 de les persones.

/ noves oportunitats /

l’economia
social

l’economia 
social

Estructurarem noves propostes de negoci i /o activitats empresarials a totes les entitats del 
grup amb criteris de sostenibilitat per oferir oportunitats laborals als col·lectius en risc. 

Avançarem en el projecte de desplegament de la Fundació Masquefa Inclusiva i l’empresa 
d´inserció.

Iniciarem un estudi d’impacte econòmic i social  per l’ampliació del Servei de Respir a
 d’altres col·lectius.

Participarem en la plataforma EASPD d’àmbit europeu.

> cap al 2020 >1 nou CET a Madrid

2 noves entitats
Àuria Inclusió Empresa d’Inserció S.L
Fundació Privada Masquefa Inclusiva

2 noves UTE
UTE Sants-Montjuïc
UTE Acollida d’Animals



Distribució ingressos
26% subvencions
73% facturació
1% altres ingressos

Distribució despeses
66% personal
30% altres despeses
4% amortitzacions

Distribució ingressos
22,28% facturació
71,60% subvencions
6,12% altres ingressos

Distribució despeses
76% personal 
19,52% altres despeses 
4,48% amortitzacions

gestió
econòmica

gestió
econòmica

Cooperativa
14.588.441€ ingressos
10.648.170€ facturació
9.601.657€ despesa personal
1.135.905€ inversions qualitat de vida en els llocs de treball

Fundació
5.124.757€ ingressos
1.141.795€ facturació 
3.076.161€ despesa personal 
63.784€ inversions qualitat de vida en els llocs de treball
102.000€ inversions qualitat de vida als itineraris



Especialitzarem els recursos de cada entitat, incorporant nous perfils especialitzats per 
garantir una millor gestió econòmica i financera.

Distribució ingressos
60,69% facturació
39,27% subvencions
0,05% altres ingressos

Distribució despeses
69% personal 
29% altres despeses 
1% amortitzacions / compromís compartit /

gestió
econòmica

qualitat
Una gestió integrada
ISO 9001- Qualitat
ISO 14001- Medi ambient
OHSAS 18001- Prevenció
ISO 22716- Cosmètica
EMAS- Medi ambient
Cosmos- Certificació cosmètica ecològic

% compra responsable
38,9% Proveïdors locals, +3% respecte el 2018
44,5% Compra responsable, +0,5% respecte el 2018

% plantilla formació sistema
+200 persones formades en el sistema de gestió integrat

Fundació per
la Inclusió Laboral àuriafil
4.364.408,44€ ingressos
2.625.390,11€ facturació 
2.329.856,51€ despesa personal 
115.618,75€ inversions qualitat de vida en els llocs de treball



> cap al 2020 >

• Certifiquem Àuriafil segons Reglament Europeu EMAS de medi ambient i OHSAS 18001
 de segurerat i salut.

• Formem a la plantilla en els aspectes clau de qualitat, medi ambient i seguretat i salut
 del seu lloc de treball.

• Implantem les visites integrades als diferents serveis com a eina de seguiment i anàlisi.

• Modifiquem el procés d’homologació i avaluació de proveïdors amb nous criteris de qualitat 
del producte.

• Potenciem les bones pràctiques d’higiene en l’alimentació.

• Contractem energia 100% renovable a totes les entitats.

qualitat

Ens adaptarem a la nova ISO 45001 de seguretat i salut.

Millorarem la formació básica inicial incorporant continguts mínims de qualitat i
 medi ambient.

Revisarem i millorarem la gestió dels residus generats.

Invertirem en energies renovables, vehicles sostenibles i millora de l’eficiencia energética.

Invertirem en la millora dels processos amb criteris d’innovació i digitalització.

qualitat



• Creem un Departament d’Estudis amb perfils tècnics especialitzats per liderar la nostra oferta 
a la secció d’obres i serveis.

• Participem de les fires més emblemàtiques a nivell europeu del sector de perfumeria
 i cosmètica.

• Definim els processos i les sistemàtiques de funcionament del departament comercial
 i d’estudis.

/ cuidant cada detall /

comercial
i màrqueting

Número de clients
88% satisfacció• Estrenem un nou web corporatiu. 

• Analitzem la millora de la comunicació interna.

• Editem nous catàlegs i participem a Fires especialitzades.

• Celebrem el Dia de la Discapacitat participant al Programa POPAP de Catalunya Ràdio
 en el marc de la campanya #MarcaDiferència.

/ visibilitzant l’invisible /

impacte
en
comunicació
111 aparicions premsa
4 Esdeveniments amb presència de mitjans
39.138 Visites úniques www.auriagrup.cat
6 Audiovisuals
16% increment Facebook
21,6% increment Twitter
Butlletins interns 
800 seguidors a la nova xarxa, Instagram



cap
al futur

sostenibilitat

El nostre model es centra en
les persones i la societat.
Amb la responsabilitat de deixar un 
món millor, ens comprometrem
amb l’assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
establerts per les Nacions Unides >

Reduïm
240 tones
d’emissions de CO2 

CO2

Gestió de residus



• Millorant el creixement personal, laboral i social de cada 
persona per garantir els drets i la protecció social.

• Fomentant els hàbits saludables per millorar la nutrició.

• Establint protocols per evitar el contagi de malalties
 infeccioses i la detecció de desemparament, abús i
 maltractament.

• Desenvolupant Plans d’igualtat de gènere, sensibilització i 
formació als grups d’interès interns.

Salut,
benestar,
igualtat
i educació
ODS: 1, 2, 3, 4, 5
Fi de la pobresa
Fam zero
Salut i benestar
Educació de qualitat
Igualtat de gènere

les persones

• Desenvolupant el Model Àuria 
d’Inclusió Laboral per a una 
vida independent.

• Incorporant el Centre Josep 
Orgué de promoció de l’auto-
nomia personal i l’accessibili-
tat universal a l’àrea estratè-
gica d’entorn.

Igualtat
i accessibilitat
ODS: 10 I 11
Reducció de les desigualtats
Ciutats accessibles i
comunitats sostenibles

l’entorn

• Desenvolupant noves iniciati-
ves per a la inserció laboral i 
social de persones en situació 
de vulnerabilitat, apropant-nos 
al seu territori des de la col-
laboració amb entitats i insti-
tucions.

Cooperació,
justicia social
i solidesa
ODS: 16 I 17
Pau, justicia i institucions sòlides
Aliança per objectius

l’economia social

• Promovent la inserció laboral i social, el creixe-
ment, l’autonomia i participació de totes les per-
sones, posant en valor la trajectòria i expertesa 
de les nostres entitats als territoris on actuem.

Drets i sostenibilitat
ODS: 3, 4, 8 I 11
Salut i benestar
Educació
Treball digne i creixement econòmic
Ciutats i comunitats sostenibles

itineraris vital

• Desplegant un pla de creixement sostenible en les activitats productives cosmètiques 
i obres i serveis per donar compliment a la nostra missió, promocionant la creació de 
llocs de treball i oportunitats de vida per a persones en situació de vulnerabilitat.

Treball i desenvolupament
ODS: 8 I 9
Treball digne i creixement econòmic
Indústria, innovació i infraestructures

activitats econòmiques

organització consum responsable

• Aplicant mesures per disminuir el nostre impacte 
al medi ambient: reduint el consum d’aigua,

 fent ús del 100% d’energia verda, aplicant
 polítiques de compra responsable i sensibilitzant 

i educant en la cura del medi ambient als
 nostres grups d’interès.

Medi ambient
ODS: 6, 7, 12, 13,14 I 15
Aigua neta i sanejament
Energia neta i asequible
Consum i producció responsable
Acció climática
Vida submarina
Vida terrestre



InclusióInsercióFundacióCooperativa

Prestació de Serveis
Controlada per

Ecocert Greenlife

som a un
clic

www.auriagrup.cat
www.auria.org





Àuria Cooperativa, SCCL 
Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada
T. 93 801 74 38

Àuria Fundació 
Avda. Andorra, 28
08700 Igualada
T. 93 801 77 32

Àuriafil
Fundació per la Inclusió Laboral
Rebló, 7-9
08292 Esparreguera
T. 93 801 74 38

Àuria Inserció
Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada
T. 93 801 74 38

Àuria-delegació Madrid
Sambara, 130
28015 Madrid

www.auriagrup.cat
www.auria.org


