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Creiem fermament  
en el que fem  
i com ho fem,  

en la nostra transparència, 
la nostra ètica i  

el nostre compromís  
amb les persones
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Avui dia, no només és una realitat, sinó que, a 

més a més, amb el nostre model de negoci, el 

nostre equip humà, la nostra manera de gestio-

nar serveis complexos i la nostra aposta per les 

persones, m’atreveixo a dir que és una tendèn-

cia que es perllongarà en els propers anys.

Hem tancat un 2015 amb un creixement del 

5,5% respecte a l’exercici anterior i 1.376 mi-

lions d’euros de facturació. Hem sabut entrar 

amb força en serveis nous per quedar-nos, com 

el de Seguretat; o créixer a dos dígits en acti-

vitats que rarament es fomenten al nostre país 

malgrat la seva importància en termes d’efici-

ència i estalvi, com la de «Facility Services» o 

Eficiència Energètica. Grans empreses i admi-

nistracions de tot el territori han confiat en Cle-

ce per dur a terme projectes de gran complexi-

tat pel seu abast, singularitat o volum. 

Creiem fermament en el que fem i com ho fem, 

en la nostra transparència, la nostra ètica i el 

nostre compromís amb les persones. Un com-

promís que ens porta a ser cada vegada més 

—ja som 73.212 treballadors els que formem 

part de Clece— i a esforçar-nos per continuar 

integrant persones de col·lectius vulnerables a 

la nostra gran família: avui 6.549 dels nostres 

treballadors són persones amb discapacitat, 

CRISTÓBAL VALDERAS ALVARADO 
PRESIDENT DE CLECE 

Si quan, ja fa uns quants anys, vam començar 
aquest projecte tan apassionant que és Clece, 
m’haguessin dit que mantidríem, en una activitat 
com la nostra, un creixement mitjà del 10%, i 
ininterromput durant dotze anys consecutius 
—inclosos els de la pitjor crisi que ha patit 
el nostre país— no m’ho hauria imaginat.
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DE CREIXEMENT ACUMULAT 
EN ELS ÚLTIMS 12 ANYS 

MILIONS D’EUROS DE 
FACTURACIÓ EL 2015

TREBALLADORS 
EN PLANTILLA

PERSONES DE COL·LECTIUS 
VULNERABLES

10%

1.376

73.212

6.549

víctimes de violència de gènere, persones en 

risc d’exclusió social, víctimes del terrorisme o 

joves aturats.

Aquests grans nombres, les grans xifres, es 

componen d’històries individuals. Persones a 

les quals els va caldre ajuda pel fet de pertà-

nyer a col·lectius desfavorits i van trobar una 

sortida en l’ocupació. Ara, des del seu lloc de 

treball, senten la realització i la gratificació que 

suposa ajudar altres persones a les quals, per la 

seva edat, situació social o discapacitat, els cal 

una atenció especial. Aquesta ajuda d’«anada 

i tornada» es repeteix, com una constant, en 

l’experiència personal i professional d’aquests 

treballadors, que, d’aquesta manera, aconse-

gueixen tancar el que anomenem el «cercle de 

la integració». És realment enriquidor escol-

tar-ne els testimonis.

I el futur? Prometedor i ple de reptes nou. El 

2015, celebrem que, des de l’Administració, 

s’hagin fet els primers passos per incloure clàu-

sules socials en la contractació pública, una 

tendència que pot consolidar-se en els propers 

anys. I és que a Clece estem convençuts de la 

necessitat d’aportar valor en les activitats que 

prestem més enllà de l’aspecte econòmic. Per 

això, volem ser referents d’un mercat de serveis 

nou caracteritzat per variables humanes, soci-

als i mediambientals. 

No obstant això, sabem que la fórmula que fins 

avui dia ens ha donat uns resultats tan bons 

ens permetrà afrontar aquests riscos, perquè si 

alguna cosa ens caracteritza és la nostra capa-

citat d’adaptar-nos de manera ràpida i, malgrat 

la nostra grandària, a les exigències del mercat 

i als grans reptes socials com el de respondre a 

la conscienciació ciutadana creixent en qüesti-

ons socials o mediambientals. 

Perquè no oblidem que el nostre èxit és el que 

ens permetrà continuar invertint en la millora 

dels serveis que prestem a la societat, tot intro-

duint-hi noves tecnologies i treballant per l’ex-

cel·lència i per a les persones. Volem que, el 

2016, els gairebé 3.900 treballadors que s’han 

incorporat a Clece el 2015 i les 1.500 perso-

nes procedents de col·lectius socialment vul-

nerables que hem integrat aquest any siguin 

molts més.

Continuarem treballant de la mateixa manera i 

amb el mateix optimisme i il·lusió perquè el nos-

tre èxit sigui el de tots: el dels nostres clients, 

usuaris i treballadors. El de tota la societat.



3a empresa
privada d’Espanya en 

nombre de treballadors

5,62%
de creixement 

de plantilla

9%
de col·lectius 
vulnerables



Les persones
UN LLOC PER A TOTHOM



LES PERSONES 

UN LLOC PER A TOTHOM

Clece creix per i per al seu equip humà.  
L’evolució de la companyia el 2015 va 
propiciar un increment de la plantilla  
del 5,6% fins a arribar als 73.212 
treballadors. Aquesta xifra suposa 
continuar la tendència ascendent 
dels darrers anys, que consolida Clece 
com la tercera empresa privada del 
país en nombre de treballadors. 

TREBALLADORS EN PLANTILLA

73.212

Distribució de la plantilla per sexes

2013-14

Creixement de la plantilla (2013-2015)

2014-15

+5,62%+5,39%

83,06%
60.810 DONES

16,94%
12.402 HOMES
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Aquest creixement se sosté amb el creixement 

personal i professional de cada treballador. 

Per afavorir-ne el desenvolupament, la gestió 

de recursos humans té, entre els seus pilars 

principals, la gestió del talent, el compromís 

amb la integració, el foment de la igualtat i la 

promoció de la seguretat i la salut laboral. 

GESTIÓ DEL TALENT 

Per impulsar el talent com a valor estratègic, la 

formació i el desenvolupament són dues prio-

ritats en la gestió de recursos humans. El Pla 

de Formació Anual inclou tant programes de 

formació relacionats amb el negoci com acci-

ons formatives en matèria de seguretat i salut 

laboral. En total, el 2015 es van impartir 485.626 

hores de formació distribuïdes en 2.044 cursos 

fins a arribar a un total de 25.500 treballadors. 

Per afavorir la participació, el 89% d’aquesta 

oferta va ser presencial al centre de treball. 

A través de metodologies flexibles, adapta-

des a cada servei, Clece va facilitar disponi-

bilitat horària i geogràfica. Els cursos van ser 

tant d’elaboració pròpia com externa, amb la 

col·laboració d’universitats, centres de forma-

ció professional, administracions i cambres de 

comerç. Va destacar l’acord aconseguit amb la 

Junta d’Andalusia, el 2015, per a l’acreditació 

de 5.000 auxiliars d’ajuda a domicili en aquesta 

comunitat autònoma. 

Distribució de la plantilla per tipus d’activitat

1,17%
REGNE UNIT

3,05%
AUXILIARS

COMPROMÍS AMB LA INTEGRACIÓ

El compromís amb la integració entronca amb 

el projecte social de Clece, adreçat a la inte-

gració de col·lectius socialment vulnerables a 

través de l’ocupació. Entre aquests, es troben 

persones amb discapacitat, dones víctimes de 

violència de gènere, persones en risc d’exclusió 

social, víctimes del terrorisme i joves aturats. 

En total, un 9% de la plantilla pertany a aquests 

col·lectius. Un fet diferencial que posa de mani-

fest l’esforç integrador de Clece, que aporta 

valor al negoci i que es reflecteix en entorns 

laborals més col·laboratius i solidaris. 

31,66%
SOCIALS

4,16%
MANTENIMENT

3,80%
EDUCATIUS

3,49%
AEROPORTUARI

1,97%
MEDI AMBIENT

1,66%
RESTAURACIÓ

1,12%
SEGURETAT

0,66%
LOGÍSTICANETEJA

47,26%
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FOMENT DE LA IGUALTAT 

L’any 2015, va significar un pas més en la pene-

tració progressiva de les polítiques d’igualtat 

de la companyia gràcies a la formació, el diàleg 

i l’establiment de plans d’igualtat en les dife-

rents empreses del Grup. 

Entre les principals fites en matèria d’igualtat, 

durant l’exercici passat es van formar 1.242 per-

sones en igualtat. De la mateixa manera, Clece 

va integrar, a la seva plantilla, 302 dones víc-

times de violència de gènere. Quant a la pre-

venció de l’assetjament, es van modificar els 

protocols d’actuació per a casos d’assetjament 

laboral, sexual o per raó de gènere, se’n va 

millorar la segmentació i es van endegar eines 

més properes i directes de comunicació. 

» Programa Superior de Desenvolupament per a 

Caps de Servei: 7a promoció, 80 participants 

» Programa d’Avaluació de Competències:  

implantació en 289 treballadors 

» Àrea social: 

• Programa Directors Centres Socials:  

36 treballadors 

• Coordinador de Serveis d’Ajuda 

a Domicili: 40 treballadors 

» Itinerari Formatiu Economicofinancer:  

52 participants 

» Certificació Discert

» Renovació de la certificació SA8000  

de responsabilitat social internacional

» Adhesió al Pacte Mundial 

485.626 
HORES DE FORMACIÓ

31%
DEDICADES A PREVENCIÓ

25.500
TREBALLADORS FORMATS

Indicadors de formació

Plans de desenvolupament

Fites 2015

6.549
350
TREBALLADORS DE COL·LECTIUS VULNERABLES

ASSOCIACIONS, FUNDACIONS  

I ENTITATS SOCIALS  

COL·LABOREN EN LA SEVA SELECCIÓ

Plantilla per edats i categoria laboral9%
45-60 ANYS

18-30 ANYS

31-44 ANYS

61-65 ANYS

89,5%
OPERARIS

9%
TÈCNICS

1,5%
ADMINISTRATIUS

51%

6%

11%

32%

DE LA  
PLANTILLA
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La creació d’un entorn que garanteixi la salut i la seguretat dels treballadors és un valor que tro-

bem a totes les activitats i decisions de la companyia. Els principis fonamentals sobre els quals se 

sustenta el sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball de Clece són cinc:

CLECE X X

X XTALHER

X XCLECE SEGURETAT

X XINTEGRA MGSI CEE

X XINTEGRA MGSI CET

X XINTEGRA MXSI CEE GALÍCIA

X XINTEGRA MGSI CEE ANDALUSIA

X XINTEGRA MGSI CEE VALÈNCIA

X XNDAVANT

X XLIREBA

X XUTE HOSPITAL DE MAJADAHONDA

X XZAINTZEN

EMPRESA
CERTIFICAT  

LEGAL 
31/1995

CERTIFICAT  
OHSAS  
18001

Per promoure la implicació de tothom, el 2015 

es van impartir 149.426 hores de formació en 

prevenció i es va iniciar un programa específic 

per a caps de servei i encarregats en el qual van 

participar 500 persones, una part important de 

les 1.600 persones destinatàries del programa, 

que continuarà aquest 2016.

El sistema ha estat implantat segons la norma 

OHSAS 18001 «Sistema de gestió de la segu-

retat i salut en el treball». El 2015, Clece, Nda-

vant, Lireba Serveis, Talher, Clece Seguridad, 

així com diversos centres del Grup Integra, van 

superar amb èxit les auditories de seguiment, 

fet que els va permetre conservar o renovar 

aquesta certificació. 

PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT  

I  SALUT EN EL TREBALL

Les persones i la seguretat 
són el valor principal de 
CLECE i no hi ha res que 

sigui més important.

La seguretat és 
responsabilitat de la 

Direcciói l’ha d’assumir 
cada treballador.

Qualsevol 
accident es 
pot evitar.

L’activitat preventiva 
s’ha de projectar en la 
planificació de la feina  

i en les condicions  
en què aquesta es 

dugui a terme.

Qualsevol membre de la 
companyia està obligat a 

comunicar qualsevol situació 
de risc que pugui generar 

accidents o incidents.
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30%
de creixement  

respecte al 2014

6.549
treballadors de col·lectius 

desfavorits

4
eixos  

d’actuació



Compromís
SOCIAL



EL NOSTRE 

COMPROMÍS SOCIAL

• Augment de la plantilla

• Desenvolupament professional

• Igualtat d’oportunitats

• Seguretat laboral

• Acords de col·laboració  
amb entitats socials  
per al reclutament de  
col·lectius desfavorits

• Acords amb administracions  
per a la inserció laboral

• Web Inclusionyempleo.es

INTEGRACIÓ

OCUPABILITAT

Clece Social és el projecte social de 
Clece. L’expressió del compromís de 
la companyia amb les persones i amb 
la societat. Un compromís inherent 
a la cultura corporativa, centrada en 
l’atenció i la preocupació per les persones 
amb les quals interactua dia a dia. 

Aquest projecte vertebra la seva activitat a partir de  
4 eixos d’actuació: ocupabilitat, integració, 
sensibilització i atenció de les persones. 
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La integració laboral de col·lectius desfavorits 

és un dels reptes de la nostra societat i l’ob-

jectiu fonamental de Clece Social. Per donar 

suport a aquests col·lectius, Clece impulsa la 

seva integració social i promou iniciatives de 

sensibilització per donar a conèixer la realitat 

que viuen. L’objectiu principal és oferir-los una 

oportunitat laboral que els permeti desenvolu-

par-se professionalment i personalment. 

El 2015, 1.500 treballadors nous de col·lec-

tius de discapacitat, víctimes de violència de 

gènere, persones en risc d’exclusió social o 

joves en desocupació de llarga durada, es van 

incorporar a la plantilla, la qual cosa suposa un 

30% més que el 2014. 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 

En els darrers anys, Clece ha treballat 

en la sistematització i l’amplificació de 

l’abast del projecte social, tot procurant la 

identificació completa de tota la plantilla 

amb aquest compromís, i desenvolupant, 

paral·lelament, accions i activitats de sen-

sibilització que s’han consolidat el 2015 i 

que ja són fites distintives de Clece, com 

els Premis Compromiso, els Fòrums per 

la Integració o el lloc web clecesocial.es. 

Iniciativa, aquesta darrera, que va rebre, 

de mans de S. M. la reina Sofia, el premi 

Senda a la millor iniciativa innovadora en 

l’àmbit sociosanitari.

• Trobades intergeneracionals

• Teràpies innovadores

• Premis Compromiso 
I EDICIÓ MADRID 2015

• Fòrums per la Integració:

I FÒRUM-COL·LOQUI (MADRID)  
«Barreres a la contractació  
de persones amb discapacitat» 

II FÒRUM-COL·LOQUI (VALÈNCIA) 

«Violència de gènere»

III FÒRUM-COL·LOQUI (LAS PALMAS) 

«Una feina per canviar una vida» 

• Exposicions:  
Óxido (TENERIFE I LAS PALMAS)

• Web Clecesocial.es

PERSONES

SENSIBILITZACIÓ

Distribució per col·lectius

72%
COL·LECTIUS DE 
DISCAPACITAT

2,5%
VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE

8,8%
EXCLUSIÓ 

SOCIAL

16,6%
ATUR DE LLARGA 

DURADA
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PREMIS COMPROMISO

Després que el 2 de març del 2015 se’n celebrés, 

a la Comunitat de Madrid, la primera edició, es 

va donar continuació als projectes guanyadors 

en cadascuna de les categories: Discapacitat 

(«Campamento de Verano 2015» de l’Associa-

ció Dedines); Exclusió Social («Nuevo Camino 

2015» de l’Associació Línea 10); Violència de 

Gènere («Bienestar, integración, empoderami-

ento y emancipación de las mujeres víctimas 

de violencia de género» de l’Associació Vic-

toria); i Gent Gran («Equip Mèdic-Terapèutic 

a domicili de l’Hospital Centro de Cuidados 

Laguna per a persones dependents» de la Fun-

dació Vianorte-Laguna). 

També es va treballar en la II edició d’aquests 

guardons, que va tenir lloc a Sevilla i que va 

reconèixer la tasca, a Andalusia, Ceuta i Meli-

lla, dels projectes de diferents entitats socials i 

organitzacions sense afany de lucre en qüesti-

ons relacionades amb l’ajuda a persones grans 

i amb la integració de col·lectius vulnerables. 

Informe anual. Clece 2015 | 19



FÒRUMS PER LA INTEGRACIÓ 

El 2015 es van organitzar dos Fòrums per 

la Integració. El primer, que es va celebrar a 

València amb el títol «Hay salida a la Violen-

cia de Género» (Hi ha sortida a la violència de 

gènere), va girar al voltant dels reptes a l’hora 

d’ajudar a les dones víctimes i col·laborar en la 

seva integració social. Un col·loqui en el qual 

van participar tant agents socials i polítics com 

les mateixes víctimes, sectors que van coinci-

dint en la importància de la feina com a eina 

d’autoestima, autonomia i independència.

Sota el lema «Un empleo para cambiar una 

vida» (Una feina per canviar una vida), va tenir 

lloc el segon fòrum a Las Palmas de Gran Cana-

ria, que va congregar representants del Cabildo, 

de l’Ajuntament i del Govern de les Canàries, 

així com associacions, responsables de Clece i 

treballadors provinents d’aquest col·lectiu. 

Paral·lelament, Clece va inaugurar, a l’Espacio 

de las Artes de Tenerife (TEA), l’exposició foto-

gràfica «Óxido». Obra de l’artista canària Sara 

Yun, la sèrie d’imatges exposades mostrava el 

dia a dia de quatre immigrants que viatjaven en 

un vaixell deixat de la mà de Déu a les costes 

de Las Palmas de Gran Canaria, a milers de qui-

lòmetres de distància de casa seva.
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BECA CLECE-EFE

Clece i l’Escuela de Formación de Agencia 

EFE, van crear una beca per fomentar l’es-

pecialització periodística en responsabilitat 

social entre els estudiants universitaris a tra-

vés d’un període de pràctiques formatives a 

la redacció multimèdia d’EFE Empresas/EFE 

Emprende durant un any.
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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 25-N

Amb motiu del Dia Internacional de l’Elimina-

ció de la Violència contra la Dona, Clece va 

endegar la campanya «Una Vida Sin Violencia, 

Una Vida con Respeto» («Viure Lliure» a Cata-

lunya), per implicar tant tota la plantilla com 

clients i usuaris dels serveis que la companyia 

presta. Més de 10.000 persones es van sumar 

a aquesta iniciativa, que també va tenir reper-

cussió a les xarxes socials a través de l’etiqueta 

#unavidasinviolencia.
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12 anys
consecutius 

de creixement

5,5%
d’increment 
sobre el 2014

milions d’euros 
de facturació

1.376 



El negoci
EL 2015



TACC 
+10%

Evolució de la xifra de negoci 
del Grup Clece del 2003 al 2015.  
Vendes en milions d’euros

428,50 509,50 586,70 710,20 840,00 940,90 1.019,40 1.081,20 1.112,48 1.140,91 1.218,94 1.304,29 1.376,56

EL NEGOCI  

EL 2015

En un mercat complex de serveis molt 
diversos, amb una gran dependència de la 
inversió pública i després d’una crisi que va 
reduir notablement l’externalització privada 
i pública, Clece ha aconseguit mantenir el 
creixement 12 anys consecutius, amb un 
TACC acumulat del 10% des del 2003. 
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Creixement de la xifra de negoci entre 
el 2014 i el 2015. Per sector d’activitat

Interiors i Neteja

3,1%

Manteniment

12,8%

CET (Centre Especial de Treball)

21,8%

Restauració

4%

Aeroportuari

-1,5%

Serveis Mediambientals

-2,7%

Serveis Socials i Educatius

7%

Un any més, la divisió de Serveis Socials i Edu-

catius va tornar a millorar els seus resultats, fins 

a aconseguir 418 milions d’euros de facturació, 

gràcies, entre d’altres, a la forta especialització 

en l’atenció a persones grans, que va créixer un 

10%. Cal destacar la consolidació de CCS, filial 

britànica de Clece, al mercat anglès d’atenció 

de persones grans a la llar. 

Els Serveis Educatius van tenir un comporta-

ment molt positiu, ja que han arribat a gestio-

nar 113 escoles infantils en l’àmbit nacional amb 

un projecte educatiu global. Els Serveis d’Inte-

gració, activitat que fa a través del seu Centre 

Especial de Treball, Integra CET, va ser on es va 

experimentar més creixement, un 22% respecte 

de l’any 2014, en línia amb l’aposta de la com-

panyia per la inclusió de col·lectius vulnerables. 

També van créixer dues de les àrees tradicio-

nals de la companyia: Neteja i Manteniment. La 

primera va assolir els 585 milions d’euros de 

facturació, amb un increment de gairebé el 3%, 

malgrat la reducció de l’abast en els contractes 

públics. De la seva banda, la divisió de Mante-

niment va millorar els seus ingressos un 12,8%, 

gràcies, sobretot, als projectes de Facility 

Management, un 45%, i Eficiència Energètica, 

un 23%, integrats, tots dos, en aquesta àrea. 

Els ajustos en el mercat verd el 2015, principal-

ment en el segment de jardineria municipal, 

expliquen que Talher, la filial especialitzada de 

la companyia, experimentés un comportament 

pla. En Serveis Aeroportuaris, la lleugera recu-

lada en el mercat espanyol es va compensar 

amb el creixement de l’activitat al Regne Unit 

i a Portugal. 

Destaca l’evolució de la divisió de Restauració, 

que ja encadena cinc anys consecutius creixent 

després de la seva reordenació i que el 2015 

va millorar la seva facturació un 4%. També 

destaca la recuperació dels Serveis Logístics, 

que, després d’una aturada de diversos anys, 

van tenir un creixement del 10%. Finalment, 

cal destacar el creixement fulgurant d’activi-

tats noves, ara com ara amb poc volum, però 

amb creixements de dues i tres xifres, com són 

Seguretat o Neteja Viària.
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INTEGRA 

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Clece treballa per la integració laboral de per-

sones amb diversitat funcional, principalment a 

través del seu Centre Especial de Treball, Inte-

gra CET. Una àrea que ha experimentat un crei-

xement notable en els darrers anys i que va ser 

especialment significatiu el 2015, en què es va 

incrementar un 22% respecte al 2014. 

Actualment, compta amb més de 2.441 perso-

nes en plantilla, el 90% de les quals presenta 

algun tipus de diversitat funcional, molt per 

sobre del 70% que estableix la normativa. Un 

equip de professionals que cada dia presta un 

servei de qualitat a 269 empreses i institucions, 

des de tasques de neteja professional d’edificis 

i locals; manteniment, gestió i serveis integrats, 

fins a serveis logístics o auxiliars.

Per aconseguir-ho, Integra CET compta amb 

la Unitat de Suport, un equip de 58 persones 

que ofereix atenció integral i individualitzada, 

afavoreix la creació d’un entorn positiu per a 

la inclusió, detecta necessitats i resol qualsevol 

problema que pugui sorgir, des de la selecció 

del treballador, la seva incorporació, formació i 

acompliment laboral. Aquesta Unitat va gene-

rar, el 2015, un total de 9.532 accions sociolabo-

rals amb la plantilla.

PROFESSIONALS
EN PLANTILLA

ACCIONS 
SOCIOLABORALS

EMPRESES A LES  
QUALS DÓNA SERVEI

2.441 9.532269
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+20
anys prestant els 
nostres serveis

9
sectors 

econòmics
tipus de serveis 
diferents oferts

17



serveis
Els nostres

CASOS D’ÈXIT



SERVEIS A LA CIUTAT I AL SEU ENTORN

Serveis  
mediambientals

Serveis de  
gestió de RSU

Enllumenat  
públic

Serveis  
aeroportuaris

SERVEIS A LES PERSONES

A la gent 
gran

Socials Educatius Restauració  
social

SERVEIS ALS EDIFICIS 

Facility 
management

Serveis  
de neteja

Serveis de 
manteniment

Serveis  
energètics

Serveis  
de seguretat

Serveis  
logístics 

Serveis de 
jardineria 

Serveis  
auxiliars 
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ELS NOSTRES SERVEIS 

CASOS D’ÈXIT

Fa més de 20 anys que Clece presta, a 
empreses i institucions, una àmplia 
oferta de serveis que s’agrupen en 
tres grans línies d’activitat: serveis 
a les persones, serveis als edificis i 
serveis a la ciutat i al seu entorn. 

Amb presència a tot el territori nacional, Portugal i 
el Regne Unit, Clece opera en els sectors econòmics 
principals: administració pública, sector aeroportuari, 
centres d’oci i esportius, sector educatiu, financer, 
hospitalari, hoteler, industrial i sociosanitari. 

SECTORS

Centres d’oci i 
espais esportius

Educatiu

Aeroportuari
Administració 

pública

Financer Hospitalari

Hoteler Industrial

Sociosanitari
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persones
SERVEIS A LES



SERVEIS A LES PERSONES

Els serveis a les persones engloben  
l’activitat de Clece adreçada a atendre les 
necessitats socials, educatives i d’integració 
de la ciutadania, amb una atenció especial als 
col·lectius que necessiten cures específiques: 
persones grans, persones dependents o 
persones amb discapacitat.  
En aquesta àrea, es troben els serveis 
socials, a la gent gran, serveis educatius, 
serveis d’inclusió i restauració social. 

A la gent granSocials Educatius Restauració  
social



SERVEIS SOCIALS

En col·laboració estreta amb les administra-

cions, Clece gestiona 132 centres que abasten 

residències i centres de dia d’atenció a la dis-

capacitat, centres de menors en risc d’exclusió, 

centres de protecció a la dona, centres ocupa-

cionals o centres per a persones sense llar. Una 

tasca per a la qual compta amb la vocació de 

1.273 professionals. 

El 2015, Clece va donar continuïtat a la gestió 

del Centre d’Adults Hermano Pedro a Santa 

Cruz de Tenerife; el centre municipal CEDRO 

per a persones amb problemes derivats del 

consum de drogues a Vigo; així com el Centre 

residencial de persones sense sostre a Barce-

lona. Entre els contractes nous, va destacar 

l’adjudicació del Centre Gámez Morón a Melilla.

132 
centres d’atenció a  
col·lectius vulnerables
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SERVEIS A LA GENT GRAN

Clece es posiciona com un dels principals ope-

radors nacionals en serveis a la gent gran. En 

l’àmbit residencial, gestiona íntegrament o par-

cialment 145 residències i 92 centres. Instal·laci-

ons en les quals vetlla pel benestar i la qualitat 

de vida de prop de 16.700 persones grans. 

El 2015, va destacar el creixement en els ser-

veis d’ajuda a domicili, SAD, fins a arribar 

a les 86.800 persones ateses per un equip 

de 21.400 professionals. Ciutats com Ceuta, 

Madrid, Màlaga, Mataró, Valladolid o Saragossa 

porten el segell de Clece en un servei de gran 

complexitat. Aquesta experiència va afavorir 

l’expansió internacional, on es van aconseguir 

algunes de les concessions més destacades del 

2015 per a les ciutats britàniques de Durham, 

Gateshead i Hampshire. La teleassistència 

també va evolucionar positivament gràcies a 

l’impuls de contractes nous com el de l’Ajunta-

ment de Palma de Mallorca i el de l’Ajuntament 

de Vélez-Málaga amb 1.200 i 500 usuaris, res-

pectivament. En total, Clece presta el servei de 

teleassistència a més de 5.100 usuaris.

108.600
persones grans assistides 

113
escoles infantils 
gestionades per Clece

8.845
infants atesos
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SERVEIS EDUCATIUS 

Juntament amb la gestió integral d’escoles 

infantils, Clece ofereix serveis educatius auxi-

liars i d’acompanyament en el transport esco-

lar. El 2015, es va donar continuïtat al projecte 

de gestió integral d’escoles infantils de 0 a 3 

anys amb 113 centres al qual, l’any 2015, es va 

sumar l’Escola Infantil Azalea de l’Ajuntament 

de Pizarra a Màlaga. El Programa Concilia-

mos, a Castella i Lleó, i la gestió del Col·legi 

Públic d’Educació Especial Santiago Ramón y 

Cajal de Getafe, a Madrid, amb 120 alumnes 

de necessitats educatives i assistencials espe-

cials, van ser altres dos contractes destacats 

d’aquest àmbit. 
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RESTAURACIÓ SOCIAL

La divisió de restauració social, present en 

hospitals, clíniques, residències, llars d’usuaris 

d’ajuda a domicili, escoles infantils, col·legis, 

universitats, empreses i institucions, assumeix 

un volum de 17,4 milions de serveis a l’any 

gràcies a la dedicació de més de 1.200 pro-

fessionals. Xifres que engloben les noves adju-

dicacions del 2015 com la del servei d’àpats a 

domicili de l’Ajuntament de Màlaga o els con-

tractes renovats per a dos centres de menors 

de la Fundació Canària de Joventut, IDEO.

+1.200
professionals en 
restauració social

17,4
milions de serveis de 
restauració col·lectiva
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La Ciutat Autònoma de Melilla va adjudicar, 

a Clece, la gestió del servei per a l’assistèn-

cia de persones amb discapacitat intel·lectual 

del Centre Gámez Morón. Clece va assumir 

l’atenció individualitzada als usuaris del centre, 

l’atenció i el manteniment de l’edifici, la cober-

tura del servei de transport normal i especialit-

zat, els serveis de neteja, així com la dotació de 

l’equipament tècnic i especialitzat. 

Gràcies a la motivació dels 60 treballadors, la 

inversió feta en infraestructures i equipament, i 

l’execució d’un pla d’acció individualitzat per als 

46 usuaris, es van aconseguir fites significatives 

en la millora del servei, l’augment d’activitats i 

l’atenció individualitzada. Més concretament, 

les activitats van passar d’un 40% a un 95% en 

volum i diversitat i les sortides setmanals van 

augmentar d’un 50% a un 90%. Els programes 

i l’atenció individualitzada es van generalitzar 

i van passar d’un 30% a un 80%. Clece també 

va actuar en l’àmbit de l’eficiència a través d’un 

pla de canvi de llums de baix consum que va 

significar un 25% d’estalvi energètic. 

Centre Gámez Morón d’atenció  
a la discapacitat a Melilla 

SERVEIS SOCIALS
SECTOR:
SOCIOSANITARI

D’ATENCIÓ 
INDIVIDUALITZADA

D’ESTALVI  
ENERGÈTIC

80% 25%
46 USUARIS I  60 TREBALLADORS 
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Després de dos anys de prestar servei a aquesta 

entitat, amb un alt grau de qualitat i satisfacció, 

Clece va renovar la gestió del centre d’atenció 

per a drogodependències del Concello de Vigo, 

CEDRO.

Amb un equip multidisciplinari integrat per 19 

professionals, entre metges, neuropsicòlegs, tre-

balladors socials i auxiliars de laboratori, Clece 

va demostrar la seva capacitat de prestar servei 

a més de 1.200 usuaris. Persones amb proble-

mes derivats del consum de drogues a les quals 

se’ls proporcionen els recursos que els calen 

per integrar-se. A més de la gestió de 790.000 

intervencions anuals, Clece es va implicar en el 

projecte de recerca del Centre en col·laboració 

estreta amb l’Ajuntament de Vigo.

CEDRO, centre d’atenció a  
la drogodependència a Vigo 

SERVEIS SOCIALS
SECTOR:
SOCIOSANITARI

790.000 INTERVENCIONS A L’ANY I 
COL·LABORACIÓ EN RECERCA 

USUARIS ATESOS1.200
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Centre residencial de persones  
sense llar a Barcelona 

Quan Clece va resultar adjudicatària, l’any 

2015, del Centre residencial de persones sense 

llar, va assumir el repte d’incorporar, al mercat 

laboral, la quantitat més gran possible de per-

sones en situació d’exclusió social. Amb aquest 

propòsit, va col·laborar amb els departaments 

d’inserció de diverses entitats socials. 

Entre el 2014 i el 2015 es va endegar un pro-

grama d’inclusió en el qual van participar 250 

persones, 39 de les quals van accedir al món 

laboral i 12 de les quals es van integrar a Clece. 

SERVEIS SOCIALS
SECTOR:
SOCIOSANITARI
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PARTICIPANTS DEL  
PROGRAMA D’INSERCIÓ 250 TREBALLADORS D’INTEGRACIÓ 

INCORPORATS, 12 A CLECE39 PERSONES SENSE  
SOSTRE ACOLLIDES 174
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L’Ajuntament de Palma de Mallorca va adju-

dicar, a Clece, el servei de teleassistència a la 

capital balear per un termini de 4 anys i un 

valor aproximat d’un milió d’euros. El servei 

cobreix les necessitats de 1.200 usuaris, espe-

cialment persones grans que viuen soles o 

persones amb discapacitat que, gràcies a la 

teleassistència poden sol·licitar ajuda en cas 

d’emergència, des del mateix domicili, amb 

només activar un botó. 

Clece compta amb una central operativa les 

24 hores al dia, els 365 dies de l’any, i un equip 

de 10 professionals integrat per un treballador 

social responsable de la coordinació; un tècnic 

informàtic i un instal·lador de terminals i dos 

professionals per als casos que necessitin des-

plaçament a domicili.

A més, el servei es va dotar de mesures 

de seguretat noves per a la custòdia de 

les claus dels usuaris i d’un vehicle per a 

intervencions immediates.

Servei de teleassistència  
a Palma de Mallorca 

USUARIS

1.200
HORES

24
DIES L’ANY

365
TRANSPORT PER A INTERVENCIONS IMMEDIATES

SECTOR:
SOCIOSANITARI

SERVEIS A LA GENT GRAN
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Clece Care Services, CCS, filial del Grup al 

Regne Unit, va assumir, el 2015, el servei d’ajuda 

a domicili dels comtats de Gateshead i Durham, 

situats al nord-oest d’Anglaterra. En el marc 

d’aquests contractes, CCS proporciona atenció 

personal o domèstica al domicili a les persones 

grans o a les persones amb discapacitat que 

el necessitin. 

Amb un servei de 1.379 hores setmanals a Gates-

head i de 225 hores setmanals a Durham, totes 

dues adjudicacions suposen una fita important, 

ja que permeten impulsar l’activitat del Grup al 

Regne Unit, un mercat estratègic per a Clece, a 

través d’una àrea de gran potencial com la de 

l’atenció a la gent gran.

Servei d’ajuda a domicili de  
Durham i Gateshead al Regne Unit

PROFESSIONALS USUARIS

83 175
1 .604 HORES DE SERVEI  TOTALS

SECTOR:
SOCIOSANITARI

SERVEIS A LA GENT GRAN
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Al març del 2015, Clece Care Services va assu-

mir el servei d’ajuda a domicili de Basingstoke 

i va renovar el que prestava a Southamp-

ton, totes dues ciutats del comtat britànic de 

Hampshire. A través d’aquests contractes, CCS 

ajuda els usuaris, la gent gran o les persones 

amb discapacitat, a continuar essent indepen-

dents en les seves pròpies llars, tot proporcio-

nant-los suport personal i domèstic. 

L’adjudicació suposa la consolidació de CCS 

com a proveïdor preferent per a l’administració 

del comtat de Hampshire, com a adjudicatari 

nou a la zona de Basingstoke i l’obtenció d’una 

pròrroga a la zona de Southampton, on ja s’ha-

via operat anteriorment.

Servei d’ajuda a domicili  
de Hampshire al Regne Unit 

USUARISPROFESSIONALS

544270
4.851 HORES DE SERVEI SETMANALS

SECTOR:
SOCIOSANITARI

SERVEIS A LA GENT GRAN
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El Colegio de Huérfanos Ferroviarios a Madrid, 

CHF, va confiar, a Clece, la tasca d’optimitzar el 

patrimoni i els serveis que l’associació benèfica 

presta als seus més de 19.000 associats, amb 

una atenció especial als serveis adreçats al col-

lectiu de gent gran. Després d’una anàlisi de les 

necessitats del CHF, Clece va endegar diferents 

actuacions, no només per millorar, sinó per 

incrementar la cartera de serveis i estendre la 

seva cobertura amb un abast nacional. 

Entre aquestes actuacions, Clece va iniciar la 

prestació dels serveis d’ajuda a domicili i tele-

assistència i va reobrir, el maig del 2015, la resi-

dència Pablo Neruda a Ciempozuelos, Madrid, 

propietat del CHF, i portar-ne, des de llavors, la 

gestió integral. 

Paral·lelament, es van acordar condicions espe-

cials per als socis del CHF en els 145 centres 

residencials que Clece gestiona a tot l’Estat. La 

col·laboració ja és una realitat a les comunitats 

autònomes de Castella i Lleó, Madrid i València 

i se’n preveu una extensió progressiva a tot el 

territori nacional. 

CHF, Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios a Madrid

EXPANSIÓ PROGRESSIVA D’AQUESTS 
SERVEIS A TOT L’ESTAT

SOCIS EN ELS 
145 CENTRES 

RESIDENCIALS19.000

SECTOR:
SOCIOSANITARI

SERVEIS A LA GENT GRAN
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El 2015, Clece es va consolidar com un opera-

dor referent en l’atenció de persones grans a la 

província de Las Palmas gràcies a dues adjudi-

cacions noves: la gestió del centre residencial 

de persones grans en situació de dependència 

Casillas del Ángel a Fuerteventura i de la resi-

dència sociosanitària i centre de dia San Roque 

a Lanzarote. 

En les ofertes presentades, Clece va optar per 

incorporar millores d’un alt nivell tecnològic i 

innovador adreçades a reforçar les teràpies i la 

qualitat de vida dels usuaris. Destaca la inclu-

sió del robot humanoide «Nao», un robot social 

destinat a l’acompanyament i a l’entreteniment 

dels residents, així com a l’anàlisi de la seva 

interacció i de les seves pautes de comporta-

ment. És el primer robot d’aquest tipus que es 

fa servir a l’arxipèlag canari. 

A més a més, es van incorporar sistemes de 

control i vigilància nous per garantir la segure-

tat dels residents sense restringir-ne la llibertat 

de moviment dins i fora de les instal·lacions. 

Residències per a la gent 
gran a Las Palmas SECTOR:

SOCIOSANITARI

SERVEIS A LA GENT GRAN
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RESIDENTS A CASILLAS  
DEL ÁNGEL I SAN ROQUE

ROBOT HUMANOIDE DISPONIBLE 
A LES ILLES CANÀRIES103 1r

SOLUCIONS ESPECIALITZADES DE SEGURETAT I  DE CONTROL DELS MOVIMENTS 
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La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

de la Comunitat Valenciana va adjudicar, a Clece, 

la gestió integral de la residència i centre de dia 

per a persones grans dependents de Toixa, a 

València. Un contracte en el qual Clece va posar 

de manifest el costat més humà de la tecnolo-

gia, ja que hi va incorporar solucions innovado-

res al servei dels professionals i dels residents. 

Entre els avanços tecnològics implantats, des-

taca un sistema d’identificació i control de la 

mobilitat del qual es beneficien els 86 usuaris 

de la residència i els 10 del centre de dia, així 

com els 36 treballadors encarregats de la seva 

atenció directa. 

A més, Clece va incorporar un programari per 

a la planificació i el seguiment de tot el pro-

cés d’atenció assistencial que cobreix des de la 

valoració a l’ingrés, les revisions de la valoració 

geriàtrica integral, el pla d’atenció individual, els 

protocols d’atenció i els registres d’intervenció, 

entre altres aspectes.

Residència i centre de dia  
Toixa a València 

TREBALLADORS EN ATENCIÓ 
DIRECTA I PROGRAMARI 
D’ATENCIÓ ASSISTENCIAL

USUARIS AMB EL SISTEMA 
D’IDENTIFICACIÓ I CONTROL  
DE LA MOBILITAT36 96

SECTOR:
SOCIOSANITARI

SERVEIS A LA GENT GRAN
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En el termini de 10 mesos, Clece va dur a terme 

les obres de reforma i equipament de les instal-

lacions del centre residencial Nuestra Señora 

de Movera, a Saragossa, construïda el 1978 i 

dependent de l’Institut Aragonès de Serveis 

Socials, IASS. 

El projecte va suposar la reforma del soterrani, 

la planta baixa i cinc de les 13 plantes altes amb 

una inversió de 2,5 milions d’euros. Tant per a 

l’obra com per a l’equipament es van fer ser-

vir els materials que ofereixen més qualitat de 

vida als residents, així com la durabilitat neces-

sària per obtenir un estalvi en el manteniment a 

llarg termini.

El centre residencial renovat va obrir les seves 

portes el mes d’abril amb 85 places de residèn-

cia, fet que ha permès aconseguir la plena ocu-

pació. Amb un equip de 64 persones, el centre 

compta amb una àmplia programació terapèu-

tica i d’activitats adreçades al benestar i a l’en-

velliment actiu dels seus residents.

Centre residencial Nuestra Señora  
de Movera a Saragossa 

PLACES DE  
RESIDÈNCIA

PROFESSIONALS  
A L’EQUIP

85 64
REMODELACIÓ I EQUIPAMENT EN 

NOMÉS 10 MESOS

SECTOR:
SOCIOSANITARI

SERVEIS A LA GENT GRAN
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La revista professional «Escuela Infantil», del 

grup editorial Siena, va reconèixer el projecte 

educatiu de Clece en l’àmbit d’escoles infantils 

amb el lliurament de cinc guardons en la pri-

mera edició del Premi Escuela Infantil a experi-

ències educatives fetes a les aules de 0 a 3 i de 

3 a 6 anys. Van ser cinc les escoles infantils de 

Clece que van resultar premiades pel fet d’en-

degar projectes rellevants per a infants de 0 a 

3 anys dins de les categories de Sentits i Psi-

comotricitat, Emocions, Convivència i Coneixe-

ment de l’Entorn. En total, les escoles infantils 

gestionades per Clece van presentar 75 projec-

tes, 30 dels quals van resultar finalistes.

I Edició Premi Escuela Infantil  
de l’editorial Siena SECTOR:

EDUCATIU

SERVEIS EDUCATIUS
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CANDIDATURES 
FINALISTES30 PROJECTES 

PRESENTATS75 ESCOLES INFANTILS 
PREMIADES5
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El 2015, la Conselleria d’Educació de la Comu-

nitat de Madrid va adjudicar, a Clece, la gestió 

del Servei Assistencial del Col·legi d’Educació 

Especial, CPEE, Santiago Ramón y Cajal, situat 

a la localitat de Getafe, Madrid.

El servei diari consisteix en l’assistència bàsica, 

sanitària, funcional i terapèutica d’un grup 

de 120 alumnes amb necessitats educatives i 

assistencials molt especials. Per cobrir aques-

tes necessitats, Clece ha apostat per un equip 

jove integrat per 25 professionals molt prepa-

rats vinculats al projecte. 

Col·legi d’Educació Especial  
Santiago Ramón y Cajal a Madrid

ALUMNES AMB 
NECESSITATS 

ESPECIALS

120
PROFESSIONALS  

PREPARATS  
A L’EQUIP

25
FOMENT DE L’OCUPACIÓ JOVE

SECTOR:
EDUCATIU

SERVEIS EDUCATIUS
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Clece va resultar adjudicatària, el 2014, del 

servei d’àpats a domicili que facilita l’Ajunta-

ment de Màlaga als usuaris dels Serveis Socials 

municipals. L’objectiu és proporcionar, els 365 

dies de l’any, benestar nutricional i físic a totes 

les persones que els calgui, com ara persones 

grans o dependents, i contribuir, d’aquesta 

manera, a millorar la seva qualitat de vida. 

Clece va assumir un increment en el Ser-

vei d’Àpats d’un 20% durant els dos primers 

mesos de gestió i preveu duplicar el nombre 

d’usuaris el 2016. 

El 2015, es va endegar la campanya «La teva 
salut és en el que menges, t’hi ajudem?» adre-

çada a detectar casos de malnutrició entre la 

població usuària del Servei d’Ajuda a Domicili 

mitjançant un control nutricional que analitza 

45 aspectes diferents. Gràcies a aquest sis-

tema, es van detectar un 18% d’usuaris en estat 

de malnutrició i un 29% en risc de malnutrició, 

als quals se’ls va facilitar el Servei d’Àpats com 

a garantia d’una base nutricional adequada.

Servei d’àpats a domicili per 
als Serveis Socials de Màlaga 

USUARIS D’ÀPATS

210 +20%
DETECCIÓ I SOLUCIÓ DE 52 

CASOS DE MALNUTRICIÓ

SECTOR:
SOCIOSANITARI

RESTAURACIÓ SOCIAL
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Clece va renovar el servei de restauració per 

a dos centres de menors dependents de la 

Fundació Canària de Joventut, IDEO: el CEMJ 

Valle Tabares a Tenerife i el CIEMI La Mon-

tañeta a Gran Canària. La renovació demostra 

el grau de satisfacció del client amb el servei 

prestat per Clece des de l’any 2009. L’alt grau 

d’implicació de l’equip humà i l’adaptació a les 

preferències dels usuaris han estat claus per 

aconseguir aquesta permanència. 

Clece disposa, entre els dos centres, d’una 

plantilla de nou persones, tres de les quals 

procedeixen de col·lectius socialment vulnera-

bles. Amb unes cuines de 150 m2 d’extensió, se 

serveixen cinc àpats al dia a 150 persones, 95 

a Tenerife i 55 a Gran Canària. Gràcies a la qua-

litat i a l’adaptació del servei als menors, s’ha 

aconseguit un alt grau de satisfacció entre 

els usuaris.

Restauració per a la Fundació  
Canària de Joventut IDEO

USUARIS

150
ÀPATS AL DIA

5
M2 DE CUINES

150

SECTOR:
SOCIOSANITARI

RESTAURACIÓ SOCIAL
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SERVEIS ALS EDIFICIS

Els serveis als edificis prestats per Clece 
garanteixen el funcionament òptim de 
qualsevol immoble mitjançant la gestió, 
integrada o per separat, de la neteja, del 
manteniment, dels serveis energètics, de 
seguretat, de logística o d’altres serveis auxiliars. 
Innovació, eficàcia i especialització són les 
característiques diferencials de Clece en els 
projectes que desenvolupem en aquest àmbit. 

Facility 
management

Serveis  
logístics 

Serveis  
de neteja

Serveis  
de seguretat

Serveis de 
manteniment

Serveis de 
jardineria 

Serveis  
energètics

Serveis  
auxiliars 



NETEJA

La Neteja va continuar essent una de les acti-

vitats més rellevants de la companyia. Més de 

25 anys d’experiència, un equip de 34.604 per-

sones i un alt grau d’especialització són valors 

diferencials que fan que una gran quantitat 

d’empreses i administracions confiïn en Clece 

per a projectes de neteja del màxim nivell. 

El 2015, Clece va tornar a reforçar la seva presèn-

cia en l’àmbit hospitalari amb l’adjudicació dels 

serveis de neteja de diversos hospitals i centres 

sanitaris dependents del Servei Canari de Salut 

i de l’Institut Català de la Salut. Per la seva sin-

gularitat especial, un altre dels projectes més 

rellevants va ser l’adjudicat per Patrimoni Naci-

onal per a la neteja de diversos conjunts monu-

mentals. Per la complexitat i l’abast, també cal 

destacar el repte assumit per Clece per unificar 

els serveis de neteja prestats en 6,4 milions de 

m2 de superfície de diferents instal·lacions mili-

tars del Ministeri de Defensa.

 34.604
professionals de  
serveis de neteja 
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FACILITY MANAGEMENT

En l’àmbit del Facility Management, el model 

de negoci passa per la contractació estratègica, 

total o parcial, de serveis en els quals Clece és 

especialista —neteja, manteniment, logística, 

vigilància, serveis auxiliars, restauració, ges-

tió de residus, eficiència energètica, serveis de 

jardineria, etc.— coordinats per una unitat de 

gestió única. La gestió integral dels edificis de 

la companyia energètica Endesa és un dels pro-

jectes més rellevants de Clece en aquest àmbit.

12,8% 
de creixement en  
l’àrea de manteniment

25 anys
d’experiència acumulada 
en manteniment d’edificis 
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MANTENIMENT 

La divisió de Manteniment va ser una de les 

que més va créixer el 2015, amb un increment 

del 12,8%. Amb un equip de 3.043 professio-

nals i 25 anys d’experiència, Clece treballa per-

què les actuacions de manteniment allarguin 

la vida útil dels edificis i de les instal·lacions 

més enllà del seu període d’amortització, tot 

evitant la deterioració i perllongant el valor 

de l’actiu. 

Un dels projectes referents és el del manteni-

ment integral de la Ciutat Financera del Banco 

Santander, situada a Boadilla del Monte, 

Madrid. Quant a contractacions noves, Clece 

es va adjudicar el servei de manteniment per 

als edificis del Departament de Justícia de 

Lleida; del Departament de Cultura de Barce-

lona i el servei de manteniment integral i efici-

ència energètica de FREMAP a Sevilla.
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SERVEIS ENERGÈTICS

Com a Empresa de Serveis Energètics (ESE), 

Clece ajuda les organitzacions a millorar l’efici-

ència i l’estalvi energètic, alhora que conforma 

espais sostenibles i confortables per a les per-

sones que hi treballen o hi passen (oficines, 

teatres, museus, centres educatius, hospitals, 

complexos esportius, ports, centres comercials, 

etc.). Clece presta serveis de manteniment en 

65 centres que sumen una superfície de més 

d’un milió de m2, on ha aconseguit un estalvi 

mitjà de consum del 19%. 

SERVEIS LOGÍSTICS

Aquesta àrea permet, a les empreses, exter-

nalitzar l’activitat logística a Clece gràcies a 

l’aportació de recursos humans i materials. 

Des de l’àmbit sanitari al de les centrals nucle-

ars, els serveis logístics de Clece s’adapten als 

sectors més diversos. 

19% 
d’estalvi mitjà de  
consum en edificis 
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SEGURETAT

Va ser una de les àrees més dinàmiques el 2015 

amb la incorporació d’una Central Receptora 

d’Alarmes, CRA. L’adquisició permet, a Clece, 

oferir solucions integrals mitjançant la combi-

nació de personal de seguretat i l’última tec-

nologia en control d’accessos, circuits tancats 

de televisió o alarmes antiintrusió, connectada 

a la Central i en comunicació permanent amb 

les forces i els cossos de seguretat. Quant a 

contractes nous, la Conselleria de Sanitat de 

València va adjudicar, a Clece, el seu servei de 

seguretat a diverses dependències de Castelló, 

València i Alacant.

SERVEIS DE JARDINERIA 

A través de Talher, filial de serveis mediambien-

tals, Clece també ofereix serveis de jardineria 

adreçats a desenvolupar, preservar i millorar 

aquests espais verds, independentment de la 

seva tipologia i localització. Es tracta d’una 

activitat en la qual s’abasta des del disseny a 

la conservació, sempre aplicant les tècniques 

més avançades per a un ús òptim dels recur-

sos naturals, amb menys cost de manteniment. 
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SERVEIS AUXILIARS 

Finalment, gràcies als serveis auxiliars, Clece 

cobreix funcions bàsiques per al funciona-

ment diari de qualsevol empresa, com ara la 

recepció, la consergeria o el control d’acces-

sos. Serveis auxiliars, també, com el de reco-

llida de carretons, al centre d’IKEA a Màlaga 

des del 2011, gràcies a la dedicació d’un equip 

format per 35 professionals amb diversitat fun-

cional procedents del seu Centre Especial de 

Treball Integra. 

35 
professionals a Ikea  
amb diversitat funcional
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El 2015, Clece va resultar adjudicatària de la 

gestió integral dels 218 edificis del Grup Endesa 

a Espanya per un període de 5 anys i un valor 

de 33,7 milions d’euros. Per la seva singularitat 

i dimensions és, probablement, un dels contrac-

tes de «Facility Services» més significatius en el 

sector terciari espanyol. 

Clece assumeix aquest repte tot integrant la 

gestió dels serveis dels diferents edificis, que 

sumen una superfície total de 270.000 m2, 

sota un model únic i comú, basat en tres pilars 

fonamentals: innovació, millora contínua i 

compromís social.

El contracte inclou els serveis de manteniment 

de les instal·lacions elèctriques, sistemes de 

climatització i ventilació, contra incendis, lam-

pisteria, fusteria, serralleria, telecomunicaci-

ons, neteja, jardineria i gestió d’espais, entre 

d’altres. Per desenvolupar-lo, la companyia 

compta amb més de 450 professionals i més 

de 280 persones pertanyents a 50 empreses 

col·laboradores més.

Gestió integral dels edificis  
d’Endesa a Espanya

FACILITY MANAGEMENT 
SECTOR:
INDUSTRIAL
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270.000 EDIFICIS A TOT EL 
TERRITORI NACIONAL

M2 DE  
SUPERFÍCIE 218 PROFESSIONALS  

A L’EQUIP450
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El 2014, Clece va obtenir l’adjudicació de la 

gestió integral de 65 edificis públics a set 

Juntes Municipals de Districte —Arganzuela, 

Chamartín, Chamberí, Barajas, Carabanchel, 

Ciudad Lineal i Hortaleza—. Un contracte al 

qual, el 2015, es va sumar l’adjudicació del 

manteniment integral de les instal·lacions 

de «Matadero Madrid», un espai cultural de 

referència a la capital amb 32.000 m2, a més 

de la neteja de vuit centres més a la Junta 

Municipal de Carabanchel i d’un al districte 

de Chamartín.

Els serveis prestats als edificis de les Juntes 

Municipals els duen a terme 188 professionals 

amb diversitat funcional d’Integra CET, el Cen-

tre Especial de Treball de Clece, i 28 operaris 

encarregats de la neteja. El contracte de Mata-

dero compta amb vuit professionals destinats 

de manera permanent al centre.

Matadero Madrid 

PROFESSIONALS AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL

EDIFICIS PÚBLICS DE  
7 DISTRICTES MADRILENYS188 65

FACILITY MANAGEMENT 
SECTOR:
ADMINISTRACIÓ
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Clece presta els serveis de neteja a la Universi-

tat de Múrcia, UMU, des de l’any 2000 amb uns 

resultats excel·lents. El 2015, el centre universi-

tari va canviar de Govern, la qual cosa va impli-

car la substitució sistemàtica dels proveïdors a 

mesura que s’anaven finalitzant els contractes. 

No obstant això, Clece va ser l’únic proveïdor 

que va aconseguir guanyar-se la confiança 

de l’equip de govern nou i va aconseguir una 

pròrroga del seu contracte per un any més. 

Per fer-ho, van ser clau l’àmplia experiència i 

trajectòria que va demostrar la companyia, la 

possibilitat d’ampliació dels serveis de neteja 

a edificis i instal·lacions noves de la universitat 

sense augment de costos i la gestió òptima del 

servei de neteja ofert.

Serveis de neteja per a la  
Universitat de Múrcia (UMU)

TREBALLADORS ANYS DE SERVEI

225 15
330.000 M2 DE SUPERFÍCIES INTERIORS  

I  1 .200.000 M2 D’EXTERIORS 

SERVEIS DE NETEJA
SECTOR:
EDUCATIU
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Des del 2011, Clece presta serveis de neteja en 

diferents instal·lacions militars dels tres exèrcits 

—Terra, Aire i Armada—, la Xarxa Nacional de 

Sanitat Militar, IGESAN, l’Estat Major i l’Òrgan 

Central de la Defensa. Instal·lacions que abas-

ten 6,4 milions de m2 de superfície i 598 cen-

tres militars per les quals Clece compta amb un 

equip de 2.523 treballadors. 

El 2015, va assumir el repte d’unificar els serveis 

de neteja tot establint sinergies entre totes les 

instal·lacions militars per optimitzar els recur-

sos disponibles en la prestació del servei. Grà-

cies a la seva experiència, el seu compromís i la 

seva agilitat en la gestió, es va poder unificar 

la prestació del servei tot generant uns estalvis 

propers al 30% a l’Administració Central. 

Serveis de neteja per al  
Ministeri de Defensa 

CENTRES 
MILITARS

598
ESTALVI A 

L’ADMINISTRACIÓ

30%
2.523 TREBALLADORS A TOT L’ESTAT 

SERVEIS DE NETEJA
SECTOR:
ADMINISTRACIÓ
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El Consell d’Administració de Patrimoni Naci-

onal va confiar, a Clece, el servei de neteja 

dels edificis, dels locals i de les dependèn-

cies de l’organisme. Un contracte amb una 

singularitat especial, tant per l’extensió 

dels actius com pel seu gran valor històric 

i artístic. 

Entre els conjunts monumentals, inclou el 

Palau Reial de Madrid; la Granja de San Ilde-

fonso; l’Almudaina de Palma de Mallorca; 

el Monestir de San Lorenzo de El Escorial; 

els Reales Sitios de El Pardo i Aranjuez; els 

Reales Alcázares de Sevilla; el Monestir de 

Yuste; la Residència de La Mareta; el Valle de 

los Caídos i el Panteón de Hombres Ilustres. 

El projecte abasta zones d’ús residencial, 

museus, zones privades, exposicions, espais 

per a convencions, jardins, oficines i botigues, 

així com el manteniment de tèxtils —catifes i 

tapissos— i la neteja de carruatges, argenteria, 

vaixelles i cristalleria. A més, Clece col·labora 

en la preparació d’esdeveniments institucio-

nals que se celebrin als palaus. 

Atès el valor i la singularitat del patrimoni que 

s’ha de tractar, Clece compta amb la supervi-

sió i l’assessorament dels responsables de res-

tauració i conservació de Patrimoni Nacional. 

De la mateixa manera, va impartir formació 

específica en neteja d’elements històrics a tot 

l’equip integrat per 165 professionals. 

Serveis de neteja  
per a Patrimoni Nacional 

PROFESSIONALS QUE 
INTEGREN L’EQUIP

CONJUNTS MONUMENTALS  
DE GRAN VALOR HISTÒRIC165 11

SERVEIS DE NETEJA
SECTOR:
ADMINISTRACIÓ
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Planta de producció  
del Grup PSA a Vigo 

Clece s’encarrega del servei de neteja integral 

de la planta de producció que el constructor 

d’automòbils francès Grup PSA té a Vigo, Pon-

tevedra. És una de les plantes automobilísti-

ques més grans del territori nacional, amb una 

superfície de més de 663.000 m2, 6.000 tre-

balladors i una producció mitjana de 400.000 

vehicles l’any. 

Un equip de 330 operaris s’encarrega de dur a 

terme el servei de neteja tècnica i general de 

totes les instal·lacions de la fàbrica, així com de 

la gestió logística de contenidors i subministra-

ment de la cadena de muntatge. Per optimitzar 

recursos, Clece ha donat la màxima flexibilitat 

al servei tot ajustant-ho als nivells de producció 

de la planta, que poden variar cada setmana i 

fins i tot cada dia. 

El contracte va ser adjudicat per primera 

vegada el 2014 per un període de 15 mesos. El 

2015, el Grup PSA va renovar la seva confiança 

en Clece per a la prestació d’aquest servei per 

un període de 45 mesos. 

SERVEIS DE NETEJA
SECTOR:
INDUSTRIAL
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VEHICLES 
EL 2015

M2 DE 
SUPERFÍCIE

TREBALLADORS  
A L’EQUIP406.000 663.000 330
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El 2015, Clece va renovar la confiança del Govern 

Basc amb l’adjudicació nova de la neteja de la 

seva seu central, després de dos anys i mig 

fent aquest servei. Les instal·lacions compten 

amb diversos edificis i una superfície total de 

115.638 m2. La reorganització de l’equip, inte-

grat per 40 treballadors, al qual es van incor-

porar comandaments intermedis nous va 

aconseguir optimitzar el servei així com efectes 

molt positius en la motivació dels treballadors. 

Serveis de neteja per a  
la Seu del Govern Basc 

TREBALLADORS

DE SERVEI

40

+2 anys

115.638
M2 DE SUPERFÍCIE QUE GESTIONAR

SERVEIS DE NETEJA
SECTOR:
ADMINISTRACIÓ
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L’experiència i la innovació de Clece en 

neteja i higiene hospitalàries es van traduir, 

el 2015, en contractes rellevants amb l’ad-

ministració sanitària. A les illes Canàries, 

Clece va renovar el servei de neteja amb els 

tres complexos hospitalaris principals de 

l’arxipèlag: l’Hospital Universitari de Gran 

Canària Doctor Negrín, el Complex Hospi-

talari Universitari Insular Materno-Infantil 

i l’Hospital Universitari Nuestra Señora de 

la Candelaria.

A més a més, va resultar adjudicatària del 

servei de neteja de la Gerència de Serveis 

Sanitaris i l’Àrea de Salut de l’Hospital de 

El Hierro i les dependències administratives 

del Servei Canari de Salut a Las Palmas de 

Gran Canaria i a Santa Cruz de Tenerife i les 

Direccions d’Àrea. En total, a les illes Canà-

ries es va aconseguir un contracte marc de 

neteja amb una durada de tres anys i la pos-

sibilitat de pròrroga per tres anys més. 

De la mateixa manera, a Catalunya, a través de 

la seva filial Multiserveis Ndavant, es va adju-

dicar el 85% del concurs públic de l’Institut 

Català de la Salut per al servei de neteja dels 

centres d’atenció primària i del centre corpo-

ratiu. Dividit en 23 lots per donar cobertura 

a tot el territori, la companyia va guanyar 18 

lots del contracte, la qual cosa suposa el con-

tracte de més envergadura aconseguit fins al 

moment a la regió, per una durada de 2 anys 

i la possibilitat de pròrroga per dos anys més. 

Servei Canari de Salut  
i Institut Català de la Salut

SERVEIS DE NETEJA
SECTOR:
HOSPITALARI

DELS CENTRES 
D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA DE 
CATALUNYA 

COMPLEXOS DE 
REFERÈNCIA  

A ILLES 
CANÀRIES 

65%3
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El maig del 2015, Clece es va adjudicar la 

gestió del servei de neteja d’un dels centres 

comercials més grans de Màlaga: el Centre 

Comercial Larios. 

Amb més de 10 milions de visitants l’any, 

Clece va oferir una proposta ambiciosa que 

unia la mecanització de part del servei de 

neteja i la valorització del projecte social de 

Clece. En aquesta línia, va invertir en maqui-

nària altament eficient i respectuosa amb el 

medi ambient i va proposar una plantilla de 

professionals on gairebé el 40% són treballa-

dors amb diversitat funcional procedents del 

seu Centre Especial de Treball, Integra CET.

Com a resultat, Clece va endegar un ser-

vei de neteja diferencial que suposa un salt 

qualitatiu, tot unint la responsabilitat social i 

mediambiental amb una actitud innovadora 

i proactiva.

Serveis de neteja per al  
Centre Comercial Larios a Màlaga

AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL

40%
DE MAQUINÀRIA 

RENOVADA

100%
+10 MILIONS DE VISITANTS A L’ANY

SERVEIS DE NETEJA
SECTOR:
CENTRES D’OCI I  ESPAIS 
ESPORTIUS
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El juny del 2015, Clece va guanyar el servei 

de neteja de les tres plantes industrials de la 

companyia portuguesa Continental Mabor 

—Indústria de PNEUS, S.A.— dues plantes 

a Lousado i una planta a Palmela. Aquesta 

companyia, fabricant de pneumàtics, neces-

sitava solucions ràpides i definitives, perquè 

arrossegava diferents conflictes laborals com 

ara convocatòries de vagues i manifestacions 

dels treballadors, que incidien en els resultats 

del negoci.

Clece va treballar de manera àgil i coordinada, 

va entaular diàleg amb els treballadors i sindi-

cats i va aconseguir, mitjançant la gestió dels 

recursos humans, l’estabilitat de l’equip humà. 

Va seleccionar un equip d’encarregats amb 

l’experiència i les habilitats necessàries per dur 

a terme la planificació i l’aplicació de les acci-

ons de millora dels serveis i es va encarregar de 

la formació i de la selecció, fins a aconseguir 

oferir un servei de gran qualitat a la companyia.

Continental Mabor, Indústria  
de PNEUS, S.A. a Portugal 

TREBALLADORS 
EN PLANTILLA

PLANTES 
INDUSTRIALS

153 3
M2 DE SUPERFÍCIES  

QUE CAL GESTIONAR 

267.000

SERVEIS DE NETEJA
SECTOR:
INDUSTRIAL
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Des de fa més de 15 anys, Clece gestiona els 

serveis de neteja, residus i bugaderia de l’Hos-

pital Universitari de la Vall d’Hebron a Bar-

celona, el complex hospitalari més gran de 

Catalunya i un dels més prestigiosos de l’Estat. 

Amb tres grans àrees —General, Materno-Infan-

til i Traumatologia—, té una superfície de més 

de 150.000 m2 i 1.300 llits. Unes característi-

ques que impliquen la màxima excel·lència en 

desinfecció hospitalària. 

El 2015, Clece va incorporar un dels últims 

avenços en higiene i desinfecció hospitalària: el 

sistema Xenex, un robot generador de radiació 

ultraviolada tipus C, 100% respectuós. Aquesta 

tecnologia és capaç d’eliminar, amb una eficà-

cia del 99,99%, la majoria de microorganismes 

patògens en condicions de laboratori. De fet, 

s’ha fet servir amb èxit els Estats Units per com-

batre el virus de l’Ebola, i presta el seu servei 

per al tractament preventiu d’infeccions noso-

comials en més de 350 hospitals americans. 

Robot Xenex a l’Hospital Vall 
d’Hebron a Barcelona 

SERVEIS DE NETEJA
SECTOR:
HOSPITALARI
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EN EFICÀCIA DE DESINFECCIÓ M2 DE SUPERFÍCIE HOSPITALÀRIA

99,99%150.000
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El 2015, Clece va renovar el contracte de man-

teniment integral de la Ciutat Financera del 

Banco Santander, a Boadilla del Monte, Madrid. 

Amb el contracte nou, fins al 2019, farà 15 anys 

de servei ininterromput en un dels conjunts 

immobiliaris més importants d’Espanya, tant 

per les dimensions, amb una superfície aproxi-

mada de 250 hectàrees, com per la complexi-

tat i la criticitat de les seves instal·lacions. 

El projecte inclou, entre d’altres, el manteni-

ment dels centres de processaments de dades, 

de 9.000 m2 de superfície, amb una potència 

elèctrica de 8.000 quilowatts. Per desenvolu-

par-lo, compta amb un equip multidisciplinari 

de més de 115 persones, des d’enginyers, tèc-

nics de manteniment i tècnics de back office, 

fins a especialistes en cablejat estructurat 

i microinformàtica.

Ciutat Financera  
del Banco Santander

HECTÀREES DE 
SUPERFÍCIE

250
PROFESSIONALS 

EN PLANTILLA

115
9.000 M2 TOTALS DE CENTRES DE DADES

MANTENIMENT
SECTOR:
FINANCER
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El juliol del 2015, Clece va aconseguir l’adjudi-

cació de set dels 18 lots en què es dividia el 

concurs per a la vigilància i el manteniment de 

sistemes de la Consellería de Sanitat a Valèn-

cia. Concretament, es va adjudicar un servei de 

seguretat a la província de Castelló, quatre a 

la província de València i dues a la província 

d’Alacant.

L’oferta de Clece es va caracteritzar per la per-

sonalització i la competitivitat, tant per al ser-

vei de vigilància presencial com per al servei de 

manteniment de sistemes. El contracte inclou 

313.000 hores anuals de servei de vigilància 

previst, a més de la gestió i de la coordinació 

de 400 càmeres de videovigilància, 340 detec-

tors i 92 centrals d’alarma.

Conselleria de Sanitat de  
la Generalitat Valenciana

CÀMERES DE 
VIDEOVIGILÀNCIA

400
CENTRALS 
D’ALARMA

92
313.000 HORES ANUALS DE VIGILÀNCIA

SEGURETAT
SECTOR:
ADMINISTRACIÓ
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Clece va adquirir una Central Receptora d’Alar-

mes que compta amb la certificació del Ministeri 

de l’Interior des d’on pot gestionar directament 

els sistemes de seguretat instal·lats, les con-

nexions i donar, als clients, un servei integrat 

de seguretat.

A més a més, des de l’agost del 2015, va ampliar 

les seves activitats en l’àmbit de Seguretat per 

donar serveis d’explotació de centrals per a la 

connexió, la recepció, la verificació i, si escau, la 

resposta i la transmissió dels senyals d’alarma, 

així com el monitoratge de senyals de dispo-

sitius auxiliars per a la seguretat de persones, 

de béns mobles o immobles o de compliment 

de mesures imposades, i la comunicació a les 

forces i els cossos de Seguretat competents en 

aquests casos.

Com a resultat, Clece ofereix, als seus clients, 

un servei integrat de seguretat física i electrò-

nica que els assegura una vigilància completa 

de les seves instal·lacions.

Gestió de la Central  
Receptora d’Alarmes SEGURETAT

SERVEIS ALS EDIFICIS  |  85



PROFESSIONALS  
A L’EQUIP 817 SERVEI INTEGRAT DE SEGURETAT 

FÍSICA I  ELECTRÒNICA
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Clece presta serveis auxiliars, com el de reco-

llida de carretons, al centre d’IKEA a Màlaga 

des del 2011, gràcies a la dedicació d’un equip 

format per 35 professionals amb diversitat fun-

cional procedents del seu Centre Especial de 

Treball, Integra. Per evitar sobreesforços en la 

plantilla i augmentar-ne la sostenibilitat, Clece 

va mecanitzar aquest servei mitjançant una 

màquina de recollida de carretons amb certifi-

cat ECO. El resultat: més organització, flexibili-

tat i agilitat. 

La bona tasca exercida va afavorir que IKEA 

externalitzés serveis nous a Clece com la selec-

ció i el lliurament de material, l’emmagatze-

matge o la classificació dins de la botiga. També 

el 2015, es va superar amb èxit l’auditoria del 

codi de conducta IWAY d’IKEA. 

Serveis auxiliars per al  
centre IKEA a Màlaga

ANYS DE  
SERVEI

4
M2 DE SUPERFÍCIE 
GESTIONADA

20.000

SERVEIS AUXILIARS
SECTOR:
CENTRES D’OCI I 
ESPAIS ESPORTIUS
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SERVEIS A LA CIUTAT I  AL SEU ENTORN 

Tot assumint el repte de la creixent sensibilitat 
ciutadana per les qüestions mediambientals, 
Clece té cura tant dels espais naturals com 
dels espais urbans a través de diferents serveis 
adreçats a la ciutat i el seu entorn. Un àmbit 
d’actuació ampli que implica la diversificació 
d’actuacions en serveis mediambientals —
operats amb la marca Talher—, serveis 
aeroportuaris; enllumenat públic i serveis 
de neteja viària i gestió de residus. 

Serveis de  
gestió de RSU

Serveis  
mediambientals

Enllumenat  
públic

Serveis  
aeroportuaris



SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Clece, a través de la seva filial especialitzada en 

Serveis Mediambientals, Talher, s’encarrega de 

la preservació, l’atenció i la restauració de l’en-

torn mitjançant un equip de 1.442 treballadors i 

actuacions que suposen el tractament de prop 

de 4.000 hectàrees d’espais naturals. Una feina 

que també es trasllada a la conscienciació en 

valors ecològics i sostenibles mitjançant projec-

tes d’educació i sensibilització ambiental. 

Sobre el terreny, un dels projectes més desta-

cats del 2015 va ser l’adjudicació del servei de 

conservació i manteniment de l’espai natural 

Reserva Biològica de Doñana. En educació ambi-

ental, Talher va dur a terme l’organització de les 

activitats ambientals de la Setmana Europea de 

la Mobilitat a Madrid i va ser l’encarregada de 

l’educació ambiental de l’Ajuntament de Barce-

lona i del servei d’atenció, gestió, dinamització i 

realització d’activitats de l’espai lúdic ambiental 

per a famílies del Parc de la Ciutadella.

4.000 
hectàrees tractades  
d’espais naturals
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SERVEIS DE GESTIÓ DE RSU

Talher assumeix, també dins de la seva activitat, 

els serveis de gestió de RSU (recollida de residus 

sòlids urbans), adreçada a gestionar serveis de 

neteja municipal i recollida de residus domicili-

aris per a ajuntaments i mancomunitats, àmbit 

en el qual va guanyar, el 2015, l’adjudicació del 

servei de neteja i marineria del Port de Melilla.

272.000  
ciutadans amb servei  
d’enllumenat públic

70% 
d’estalvi mitjà anual  
en gestió d’il·luminació
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ENLLUMENAT PÚBLIC 

Amb la il·luminació com a element clau de les 

nostres ciutats, Clece va continuar, el 2015, la 

seva penetració en la gestió de l’enllumenat 

públic, tot treballant i contribuint a il·lumina-

cions més eficients i sostenibles en qualsevol 

població. Ja són 25.599 lluminàries les que 

donen servei a més de 272.000 ciutadans, fet 

que permet aconseguir un estalvi mitjà anual 

superior als cinc milions de quilowatts. 
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SERVEIS AEROPORTUARIS 

Per completar els serveis a la ciutat i a l’entorn, 

Clece compta amb una divisió de serveis aero-

portuaris. A través de Clece i de les seves filials 

especialitzades Clever Handling Services i Mul-

tiservicios Aeroportuarios (MA) està present 

a 37 aeroports —Espanya, Portugal i el Regne 

Unit— i l’avalen més de 30 anys d’experiència i 

un equip de 2.553 professionals. 

Entre els contractes principals d’aquesta àrea, 

el 2015 va destacar el servei d’atenció a per-

sones amb mobilitat reduïda, PMR, de l’aero-

port de Luton al Regne Unit, que va suposar 

el segon d’aquest tipus al Regne Unit després 

d’aconseguir, el 2014, el de l’aeroport de Belfast, 

a Irlanda del Nord. En l’àmbit privat, Clece va 

assumir la neteja d’avions de línia aèria Vueling 

a 12 aeroports espanyols i el de l’agent de ser-

veis a terra Aviapartner, que va triar Clece com 

a col·laborador en l’inici de les seves operaci-

ons a Espanya. 

2.553  
professionals en plantilla

37  
aeroports amb  
presència de Clece
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El 2015, Talher es va consolidar com a empresa 

referent en la prevenció i extinció d’incendis 

forestals a Castella i Lleó, gràcies a les quadrilles 

helitransportades (ELIF). Durant més de vuit 

anys i a través de 17 quadrilles repartides entre 

les províncies de Lleó, Salamanca i Zamora, Tal-

her ha lluitat contra els incendis forestals tot 

fent actuacions encaminades a la prevenció i a 

l’extinció d’incendis.

Entre les tasques dutes a terme per Talher per 

a la prevenció d’incendis forestals trobem la 

poda, el desbrossament, el repàs de tallafocs, 

les cremes controlades i els treballs de millora 

i condicionament d’infraestructures. Concreta-

ment, el 2015, Talher va gestionar tres quadrilles, 

que comptaven amb nou tècnics especialistes 

en tasques d’extinció i 63 peons. 

Lluita contra incendis forestals ELIF 
a Castella i Lleó

INCENDIS 
EXTINGITS

+300
PROFESSIONALS 
ESPECIALISTES

72

PREMI BATEFUEGOS DE ORO 
A LA MILLOR TASCA D’EXTINCIÓ PER 

A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MEDIAMBIENTALS
SECTOR:
ADMINISTRACIÓ
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Clece Care Services, CCS, filial del Grup Clece 

al Regne Unit, va ser adjudicatària del Servei 

de Persones amb Mobilitat Reduïda, PMR, de 

l’aeroport de Luton per un període de 5 anys. 

L’adjudicació suposa prestar aquest servei en 

el cinquè aeroport en volum de passatgers 

del Regne Unit, amb l’atenció a les persones 

amb mobilitat reduïda durant la sortida o en 

els trànsits i les connexions. CCS acompanya 

l’usuari des de la seva recollida en el punt de 

trobada, en la facturació i el control de segu-

retat, fins a l’embarcament.

Amb 85 professionals en plantilla i una mit-

jana anual de més de 75.000 assistències, és 

el segon contracte per a la prestació d’aquest 

servei al Regne Unit. El 2014, es va adjudicar 

aquest mateix servei a l’aeroport de Belfast 

City, a Irlanda del Nord.

Servei a persones amb mobilitat 
reduïda a l’aeroport de Luton

ASSISTÈNCIES L’ANY

75.000 

AEROPORTUARIS
SECTOR:
AEROPORTUARI
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El setembre del 2015, Clece va resultar adjudi-

catària del contracte de servei de neteja d’avi-

ons de Vueling. Aquest contracte nou, amb una 

àmplia cobertura geogràfica, comprèn els aero-

ports de Màlaga, Alacant, Bilbao, Eivissa, Gran 

Canària, Oviedo, Mallorca, Sevilla, València, 

Santiago, Tenerife Sud i Tenerife Nord. 

Clece va presentar una oferta unificada per 

a tota la xarxa d’aeroports on opera la com-

panyia, amb un total de 56 professionals que 

faran una mitjana anual de 15.000 operacions 

de neteja.

Servei de neteja  
d’avions per a Vueling 

OPERACIONS DE 
NETEJA L’ANY

AEROPORTS 
NACIONALS

15.000

12

AEROPORTUARIS
SECTOR:
AEROPORTUARI
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Aviapartner és un agent de serveis a terra nou 

que va començar a operar a Espanya el 2015 

confiant en Clece per a la prestació del servei 

de neteja d’avions durant 5 anys. Per aconse-

guir-ne l’adjudicació, Clece va proposar un pla 

de reestructuració del servei a mida. 

El contracte comprèn els aeroports de Lanza-

rote, Fuerteventura i Tenerife Sud. Per afrontar 

aquest servei nou es va destinar un equip de 

40 professionals que farà una mitjana anual de 

5.500 operacions de neteja. 

Servei de neteja  
d’avions Aviapartner

OPERACIONS DE 
NETEJA L’ANY 

5.500 
PROFESSIONALS 

EN PLANTILLA

40
AEROPORTS DE FUERTEVENTURA, 

LANZAROTE I TENERIFE SUD 

AEROPORTUARIS
SECTOR:
AEROPORTUARI
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2.034 
professionals  

a Portugal

5
direccions territorials 

a Espanya

4
contractes signats  

al Regne Unit



Internacional
PRESÈNCIA



PRESÈNCIA INTERNACIONAL  

ESPAÑA,  PORTUGAL I  EL REGNE UNIT

Consolidat a Espanya, com  
un operador de referència  
en la prestació de serveis,  
Clece mira a l’exterior, on  
té presència a Portugal i 
al Regne Unit, mercats  
estratègics per a l’expansió 
internacional de la companyia. 

PORTUGAL

Clece està present a Portugal amb seu central a 

Lisboa. Amb un equip humà de 2.034 professi-

onals, les dues línies de negoci de major abast 

al mercat lusità són les de neteja i manteniment 

d’instal·lacions. Grans firmes locals i internaci-

onals com IKEA, la cadena de centres comer-

cials The Style Outlets, el grup automobilístic 

Faurencia o EDP Valor formen part de la car-

tera de clients de Clece a Portugal. A aquesta 

cartera, s’hi van sumar, el 2015, el centre cultu-

ral de l’emblemàtica ciutat de Belém i una de 

les principals indústries del país, Industrias de 

Pneus, S.A.

REGNE UNIT

Clece està present al Regne Unit a través de 

Clece Care Services (CCS), All Care i Heath 

Lodge. En només dos anys d’operacions, la 

companyia ha aconseguit contractes impor-

tants que basen les bones perspectives d’ex-

pansió al mercat britànic. El 2015, CCS es va 

adjudicar el servei d’ajuda a domicili per a les 

ciutats britàniques de Durham, Gateshead i 

Hampshire. La dels Serveis Aeroportuaris és 

una altra de les línies que han permès, a Clece, 

obrir-se camí al Regne Unit, on ja està present 

en els aeroports de Belfast i Luton, on gestiona 

els serveis prestats a passatgers amb mobilitat 

reduïda, PMR. 
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ESPANYA 

Clece està present en tot el territori nacional, 

apropa els seus serveis a tots els àmbits de l’ad-

ministració i a les empreses privades. El Grup 

s’organitza a voltant de cinc direccions ter-

ritorials i compta amb delegacions a les prin-

cipals ciutats espanyoles. A Espanya, 70.318 

professionals presten diferents tipus de serveis 

englobats en tres àrees d’activitat: serveis a les 

persones, serveis als edificis i serveis a la ciutat 

i al seu entorn. 

Cinc direccions territorials i 
delegacions a les principals 
ciutats espanyoles.

CLECE A ESPANYA

NORD-EST

LLEVANT
SUD

NORD-OEST

CENTRE

CANÀRIES
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100%
de les empreses 

certificades en qualitat

12.500
analítiques de control 

alimentari anuals

+280
dies a l’any en 

auditories internes



Compromesos
AMB L’EXCEL·LÈNCIA



Per garantir la qualitat dels seus serveis, Clece 

aposta per tres principis bàsics: complir les 

expectatives i els requeriments dels clients, un 

compliment rigorós de la legislació i la millora 

continuada dels processos i dels indicadors 

de gestió. 

Aquests principis es palesen en la realitat dià-

ria amb més de 200 dies l’any en auditories 

externes i més de 280 dies l’any en auditories 

internes. A més de prop de 12.500 analítiques 

de control alimentari i 1.170 auditories higièni-

ques sanitàries l’any. Un seguiment exhaustiu en 

el qual participa un equip humà de 31 tècnics 

superiors i 17 tècnics en matèria de seguretat 

alimentària, dietètica i nutrició. 

Com a resultat, el 100% de les empreses del 

Grup estan certificades en qualitat i, el més 

important, això es tradueix en un alt grau de 

satisfacció dels clients. Més de 430 han valorat 

Clece per sobre d’un 8 sobre 10. 

Qualitat
COMPROMESOS  

AMB L’EXCEL·LÈNCIA

El compromís amb l’excel·lència 
de Clece es fonamenta en la seva 
aposta per la qualitat, el medi 
ambient, la innovació tecnològica 
i la seguretat de la informació. 
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Entre les certificacions del 2015, van destacar 

les que es van obtenir per al desenvolupament 

d’activitats i projectes específics tant en l’àmbit 

nacional com internacional. És el cas de les cer-

tificacions per al desenvolupament de l’activitat 

d’atenció a passatgers amb mobilitat reduïda, 

PMR, a l’aeroport de Belfast; i per al projecte 

de neteja i marineria del Port de Melilla. El ser-

vei de restauració de l’Hospital de Majadahonda 

també va ser certificat sobre la base de la norma 

ISO 22000 de seguretat alimentària. 

Dins del compromís de Clece amb la protecció 

del medi ambient i el desenvolupament soste-

nible, el 90% de les empreses del Grup tenen la 

certificació ISO 14001.

Entre les fites principals del 2015 en matèria 

mediambiental, cal destacar les certificacions 

obtingudes per Talher per a la gestió de resi-

dus sòlids urbans, RSU, i per al servei de ges-

tió de punts d’informació turística dut a terme 

a Saragossa. 

Pel que fa a actuacions d’eficiència energètica, 

gràcies a la implantació de calderes de biomassa 

en substitució de gasoil en sis centres residen-

cials de Castella i Lleó es va evitar l’emissió de 

821 tones de CO2. Una reducció de l’impacte 

mediambiental que es trasllada a qualsevol 

dels projectes energètics gestionats per Clece. 

Entre ells, els contractats el 2015 per als edificis 

d’usos múltiples de Tenerife i l’Hospital FREMAP 

de Sevilla.

Medi ambient
DE VALORACIÓ MITJANA  

ENTRE MÉS DE 430 CLIENTS

8 sobre 10
DE LES EMPRESES DEL GRUP 

TENEN CERTIFICACIÓ ISO 14001

90%
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L’aposta per la innovació tecnològica troba un 

dels seus millors exponents en el projecte de 

desinfecció hospitalària Xenex. El 2015, Clece va 

importar, de manera exclusiva per a Espanya i 

Portugal, aquest sistema pioner per a la desin-

fecció en l’àmbit sanitari. Es van implantar dos 

sistemes Xenex amb uns resultats excel·lents als 

hospitals de la Vall d’Hebron de Barcelona i La 

Fe de València. Un tercer s’ha destinat a assajos 

i proves de verificació tècniques i científiques 

al Centre Nacional de Biotecnologia, CNB, del 

Consell Superior de Recerques Científiques, 

CSIC.

El 2015 també es va implantar el programa 

Asisto a diversos centres en els quals Clece 

presta serveis i ja el fan servir més de 770 auxi-

liars. D’altra banda, Clece va patentar el sistema 

de control de presència a través de la tecnologia 

NFC (Near Field Communication), sistema de 

comunicació sense fil de curt abast. 

Clece estén la innovació a totes les seves acti-

vitats com demostren alguns dels projectes en 

fase de desenvolupament. Entre ells, el control 

de rutes escolars amb tecnologia NFC; la imple-

mentació de robòtica en tractaments sociosani-

taris; la incorporació d’un programari d’atenció 

assistencial en residències; o la telegestió del 

reg per al mercat verd. 

SISTEMA EXCLUSIU I PIONER  
DE DESINFECCIÓ SANITÀRIA

Xenex
Innovació
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Per a una protecció eficaç de la informació 

empresarial, tant pròpia com dels clients, 

Clece compta amb un sistema de gestió de 

seguretat per vetllar per la integritat, la confi-

dencialitat i la disponibilitat de tots els actius 

d’informació de la companyia. 

En aquest marc, Clece, Clece Seguridad, Inte-

gra CEE i Logística es van certificar sota la 

nova versió de la norma ISO 27001.

Objectius 2016

En línia amb la millora continuada, els rep-

tes marcats per continuar treballant en 

aquestes àrees són: 

• Actualitzar els sistemes de gestió 

amb els requisits de les noves normes 

ISO 9001 i 14001 editades el 2015. 

• Implantar un programari per 

a la identificació, l’avalua-

ció i el seguiment de riscos.

• Certificar Clece Portugal segons 

les normes ISO 9001 i 14001.

• Ampliar l’abast dels certifi-

cats de Clece Seguridad, amb 

els serveis nous de la Central 

Receptora d’Alarmes, CRA.

• Ampliar la certificació ISO 9001 

i 14001 a Clece Care Services, 

CCS, a l’activitat d’atenció de 

persones de mobilitat reduïda, 

PMR, a l’aeroport de Luton.

Seguretat de la Informació

PER A CLECE, CLECE SEGURIDAD, 
LOGÍSTICA I INTEGRA CEE

ISO 27001
Certificació
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SERVEIS INTEGRALS

Neteja

Manteniment integral immobles/instal·lacions

PMR

Logística

Teatros del Canal

Neteja Hospitalària

SERVEIS EDUCATIUS

Escoles infantils

Serveis educatius auxiliars

SERVEIS SOCIALS

Atenció a domicili (SAD)

Residències

Centres de dia

Centres de menors

Teleassistència

Residència Las Viñas (Madrigueras, Albacete)

Residència Santa María de Benquerencia (Toledo) 

CADIG Santa María de Benquerencia (Toledo)

Residència Núñez de Balboa (Albacete)

RESTAURACIÓ

Hospital Arnau de Vilanova (Lleida)

Restauració 

Hospital Universitari Puerta de Hierro (Madrid)
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INTEGRA

Centre especial de treball

Andalusia 

Centre especial de treball Catalunya 

València 

Certificació AENOR centres especials 

de treball RP-CSG-028 

Integra

TALHER

Diverses activitats

Àrees de joc (Càceres i Màlaga)

EMAS (zones verdes Càceres i Còrdova)

Petjada de Carboni

MULTISERVICIOS AEROPORTUARIOS

Neteja d’instal·lacions i interiors d’avions

Gestió PMR

Gestió Sales VIP

Gestió FBO 

LIREBA SERVEIS INTEGRATS

LAFUENTE SERVEIS INTEGRALS

NETEGES DEYSE

NET BRILL

NDAVANT

ESCOLES INFANTILS CAVALL  
DE CARTRÓ (CATALUNYA)

UTE ESCOLA PIA

CLECE CARE SERVICES LTD

UTE HOSPITAL UNIVERSITARI  
PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA 
CLECE/VALORIZA
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6
empreses de serveis 

aeroportuaris

7
empreses de 
multiserveis

2
Centres Especials 

de Treball



Estructura
DEL GRUP CLECE



ESTRUCTURA DEL GRUP  

LA MARCA CLECE I  LES SEVES FIL IALS

El Grup Clece integra, en el seu 
model de negoci, diferents empreses 
a través de les quals opera en àrees 
específiques d’activitat o en certes 
localitzacions geogràfiques, tot 
oferint, així, un servei a mida tant 
a través de la pròpia marca Clece 
com mitjançant les seves filials.

CLECE SERVICIOS  
AEROPORTUARIOS

CLEVER HANDLING SERVICES

GAMMA FUELLING SERVICES

FBO MADRID

MA MULTISERVICIOS 
AEROPORTUARIOS

SHERPA MALETEROS/PORTERS

AEROPORTUARI
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EDUCACIÓ

CAVALL DE CARTRÓ 

CLECE SERVEIS 
EDUCATIUS

TALHER

SEGURETAT

CLECE SEGURIDAD

SERVEIS  

MEDIAMBIENTALS

CENTRE ESPECIAL  

DE TREBALL

CISBA  
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

GRUP INTEGRA  
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

NETEJA

LAFUENTE SERVEIS 
INTEGRALS

MULTISERVEIS

CLECE

DEYSE NETEGES 
MANTENIMENT

LIREBA SERVEIS 
INTEGRATS

LIRECAN 

NET-BRILL

NDAVANT  
MULTISERVEIS

ZAINTZEN

INTERNACIONAL

ALL CARE

CLECE CARE 
SERVICES

HEATH LODGE
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GRUP CLECE

Cada vegada més presents  
en la vida de més persones




