Dades de registre
Nom

NIF

G67305821

FUNDACIO MSD- DEFICIT
MULTIPLE DE SULFACTASA

Adreça

C. SANT JAUME, 27

Codi postal

08231

Localitat

Ullastrell

Forma juridica

Fundació

Sector

Atenció a col•lectius vulnerabilitzats
(diversitat funcional, risc exclusió social...)

Dades generals
q00A

Com descriuríeu, en poques paraules, la vostra entitat i el seu paper a la societat?
Som una entitat sense ànim de lucre i amb un objectiu molt clar la investigació de la malaltia MSD (Dèficit Múltiple de Sulfactasa) per
aconseguir curar i millorar la vida de les persones que els ha tocat viure-la.

Membres de l'organització
q0104

Nombre de persones patrones

5 dones
2 homes
7 TOTAL

q0106

Nombre de persones treballadores no sòcies

0 dones
0 homes
0 TOTAL

q0107

Nombre de persones voluntàries

q0108

Nombre de persones en formació i/o pràctiques, o
bé en condició de becàries

DIAGNOSI DE L'ESS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

20 dones
20 homes
40 TOTAL
0 dones
0 homes
0 TOTAL

ind3

Indicador de % de persones de l'organització disgregat per
sexe

53%
Any anterior
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

46%
N/A
0 % 100 %

dones
homes

Economia i política de lucre
q10A

Quines són les fites més destacables quant a funcionament econòmic durant el darrer exercici?
L'objectiu és poder arribar a un milió de dolares en donacions per poder seguir donant continuïtat a les investigacions sobre la malaltia
MSD.

Plantilla mitjana
q1101

Nº total de llocs de treball expressats en jornades
completes durant el darrer exercici

0 dones
0 homes
0 TOTAL

ind4

Plantilla Mitjana Equivalent (PME)

0

Any anterior

Informació econòmica
q1201

Import total anual de despeses -en €-

2.678 €

q1202

Import total anual de les adquisicions de béns i
serveis -en €-

2.677 €

ind6

Indicador de xifra de negoci

3,2 %
N/A
Any anterior

N/A
q1203

Import total anual d'ingressos -en €-

q1204

Import total anual de vendes de béns i serveis -en
€-

43.476 €

Resultat mitjà agregat
campanya anterior

1.412 €

Política de lucre

DIAGNOSI DE L'ESS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

-

ind90

En els exercicis en què la vostra activitat ha tingut beneficis,
com es reparteixen?
- Xarxes i/o associacions o altres iniciatives per la
construcció de béns comuns
- Reserves, compensació de pèrdues i/o inversions
pròpies (equip, formació, material, projectes nous, etc)
- Repartir entre socis/es propietaris/es, associats/es o
socis/es col·laboradors/es
- Repartir entre treballadors/es no propietaris/es
- Inversions financeres en entitats financeres ètiques
(Coop57, Fiare i/o Triodos)
- Inversions financeres en entitats fora de l'ESS

Any anterior

DIAGNOSI DE L'ESS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

N/A

Equitat i democràcia
q20A

Quin és el vostre compromís quant a democràcia i l'equitat i quines són les accions més destacades del darrer
exercici?
Realitzem una reunió mensual aproximadament cada mes de les patrones per planificar les activitats a les activitats i una reunió anual
de difusió amb les persones interessades a col·laborar.

Participació
q2102

ind13

Nombre de persones que varen participar en
l'aprovació del Pla de Gestió i pressupost anual

5 dones
2 homes
7 TOTAL

ind12

Indicador de % de persones que han participat en l'aprovació
del pla de Gestió i del Pressupost Anual disgregat per sexe

71%

Indicador de % de persones que han participat en l'aprovació
del pla de Gestió i del Pressupost Anual

Any anterior

14,9 %

Resultat mitjà agregat

28%
N/A

dones
homes

0 % 100 %

campanya anterior

N/A
Any anterior

N/A
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

Transparència
ind58

Són públics per a les persones treballadores els salaris i altres
remuneracions?

Any anterior

-

Càrrecs de responsabilitat
q3201

Nombre de persones que ocupen càrrecs de
responsabilitat en l'estructura laboral de
l'organització

2 dones
1 homes
3 TOTAL

q3202

Nombre de persones que ocupen càrrecs
societaris/polítics en l'organització

5 dones
2 homes
7 TOTAL

ind20

Indicador de % de càrrecs de responsabilitat sobre total
membres de l'organització disgregat per sexe

66%
Any anterior
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

DIAGNOSI DE L'ESS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

33%
N/A
0 % 100 %

dones
homes

ind21

Indicador de % de càrrecs de responsabilitat sobre total de
persones treballadores

ind23

Indicador de % de càrrecs societaris / polítics sobre total
membres de l'organització disgregat per sexe

0%

71%

28%

dones

N/A
Any anterior

homes

N/A

Any anterior

N/A

ind24

Resultat mitjà agregat

Resultat mitjà agregat

campanya anterior

campanya anterior

0 % 100 %

Indicador de % de càrrecs societaris / polítics sobre total de
persones treballadores

0%
N/A
Any anterior

N/A
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

Igualtat de sous
q3301

q3302

ind27

Retribució més alta (en preu brut per hora
treballada) -en €-

Retribució més baixa (en preu brut per hora
treballada) -en €-

0 dones
0 homes
0 TOTAL
0 dones
0 homes
0 TOTAL

ind26

Índex de Banda Salarial disgregat per sexe

dones
homes
Any anterior

Mitjana any anterior

Índex de Banda Salarial

n/a

0

Any anterior

DIAGNOSI DE L'ESS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

-

n/a

n/a

n/a

Sostenibilitat ambiental
q40A

Quin és el vostre compromís amb el medi ambient, i quines són els accions més destacades del darrer exercici?
En les activitats de recuadació de fons o festivals utilitzem gots de plàstic reutilitzables. Estem fent una campanya per posar a la venda
embolcalls d'entrepans per a la persones col·laboradores.

Consum d'energia i aigua (en oficines)
ind62

Contracteu tot el servei elèctric amb empreses proveïdores que
generen el 100% de la seva energia elèctrica a fonts
renovables certificades amb garantia d'origen?

Any anterior

-

Altres consums (productes amb garantia d'origen sostenible)
ind69

A l'hora d'adquirir un producte, es contemplen criteris de
consum responsable?

Any anterior

DIAGNOSI DE L'ESS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

-

Compromís social i cooperació
q50A

Quin és el vostre compromís social i comunitari i quines són les accions més destacades del darrer exercici?
Si bé nosaltres amb la difusió ens hem posat mol a difondre tot el tema de la malaltia minoritària i hem establert contacte amb altres
fundacions sobre la malaltia a escala mundial, busquem campanyes de col·laboració social que alhora que les donem suport difonen
l'existència de la fundació i els seus objectius, com és cas dels 100 cims per la Ivet.

Participació en xarxes i moviments socials
q50B

Nombra les xarxes i iniciatives de transformació social estables en les que participa l'entitat de manera efectiva
(indicar el nom complet de la xarxa, no l'acrònim)
Xarxa d'entitats MSD (Dèficit Múltiple de Sufactasa).

Mercat social
ind103

L'entitat coopera amb altres que proporcionen els mateixos
productes o serveis:
- Compartint local
- Compartint coneixement
- Compartint gestió
- Compartint projectes
- No coopera

50

Any anterior

DIAGNOSI DE L'ESS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

N/A

Qualitat del treball
q60A

Quin és el vostre compromís quant a benestar dels i les treballadores i quines són les accions més destacades del
darrer exercici?
Les patrons i col·laboradors de la fundació dediquen tot el temps possible de manera voluntària a la mateixa. La persones jubilades que
participen que en tenen més temps lliure d'altres dedicacions poden aportar més temps a la fundació.

Regulació de prestacions de treball
ind78

L'organització disposa d'un reglament o protocol intern que
contempli mesures de millora de les condicions laborals
establertes en el conveni d'aplicació?

Any anterior

-

Formació i desenvolupament personal
ind104

Quina d'aquestes mesures s'apliquen per fomentar la formació
de les persones treballadores:
- No es contempla la formació de les persones treballadores
- S'adapten els horaris per facilitar la formació
- S'inclouen hores de formació a l'horari laboral o s'ajuda a
cobrir el cost de la formació
- S'inclouen hores de formació a l'horari laboral i s'ajuda a
cobrir el cost de la formació

33,33

N/A

Any anterior

Cures i compensacions
ind80

Contempleu mesures que millorin els permisos establerts per
la llei en temes de conciliació de la vida familiar i laboral?

Any anterior

DIAGNOSI DE L'ESS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

-

ind105

Genereu espais d’atenció emocional i cura a les persones
treballadores en relació a la seva situació a l’entorn laboral?

Any anterior

DIAGNOSI DE L'ESS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

-

