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Cremos firmemente  
no que facemos  

e como o facemos,  
na nosa transparencia, 

a nosa ética e  
o noso compromiso  

coas persoas
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Hoxe non só é unha realidade, senón que ade-

mais, co noso modelo de negocio, o noso 

equipo humano, a nosa forma de xestionar ser-

vizos complexos e a nosa aposta polas persoas, 

atrévome a dicir que é unha tendencia que se 

prolongará nos próximos anos.

Pechamos 2015 cun crecemento do 5,5 % res-

pecto ao exercicio anterior e 1 376 millóns de 

euros de facturación. Soubemos entrar con for-

za en novos servizos para quedarnos, como o 

de seguridade, ou crecer a dous díxitos en acti-

vidades polas que raramente se aposta no noso 

país a pesar da súa importancia en termos de 

eficiencia e aforro, como a de facility services 

ou eficiencia enerxética. Grandes empresas e 

administracións de todo o territorio confiaron 

en Clece para levar a cabo proxectos de gran 

complexidade polo seu alcance, singularidade 

ou volume. 

Cremos firmemente no que facemos e como o 

facemos, na nosa transparencia, a nosa ética 

e o noso compromiso coas persoas, un com-

promiso que nos leva a ser cada vez máis —xa 

somos 73 212 traballadores os que formamos 

parte de Clece— e a nos esforzar por seguir 

integrando a persoas de colectivos vulnerables 

na nosa gran familia: hoxe, 6 549 dos nosos 

CRISTÓBAL VALDERAS ALVARADO 
PRESIDENTE DE CLECE 

Se cando comezamos hai xa anos este 
apaixonante proxecto que é Clece me dixesen  
que habiamos manter, nunha actividade coma 
a nosa, un crecemento medio do 10 %, 
e ininterrompido durante doce anos 
consecutivos —incluíndo os da peor crise 
que sufriu o noso país—, non daría creto.
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DE CRECEMENTO ACUMULADO 
NOS ÚLTIMOS 12 ANOS 

MILLÓNS DE EUROS DE 
FACTURACIÓN EN 2015

TRABALLADORES 
EN CADRO DE PERSOAL

PERSOAS DE COLECTIVOS 
VULNERABLES

10 %

1 376

73 212

6 549

empregados son persoas con discapacidade, 

vítimas da violencia de xénero, persoas en risco 

de exclusión social, vítimas do terrorismo ou 

mozos desempregados.

Estes grandes números, as grandes cifras, com-

ponse de historias individuais, persoas que 

precisaron axuda por pertenceren a colectivos 

desfavorecidos e atoparon no emprego unha 

saída. Agora, desde o seu traballo, senten a 

realización e gratificación que supón axudar 

a outras persoas que, pola súa idade, situa-

ción social ou discapacidade, precisan dunha 

atención especial. Esta axuda de «ida e volta» 

repítese, como unha constante, na experiencia 

persoal e profesional destes traballadores, que 

conseguen así pechar o que chamamos «cír-

culo da integración». É realmente enriquecedor 

escoitar os seus testemuños.

E o futuro? Prometedor e cheo de novos retos. 

En 2015 celebramos que desde a Administra-

ción se deron os primeiros pasos para incluír 

cláusulas sociais na contratación pública, unha 

tendencia que pode consolidarse nos vindeiros 

anos. E é que en Clece estamos convencidos 

da necesidade de achegar valor nas activida-

des que prestamos máis aló do aspecto eco-

nómico. Por iso, queremos ser referentes dun 

novo mercado de servizos caracterizado por 

variables humanas, sociais e ambientais. 

No entanto, sabemos que a fórmula que tan 

bos resultados nos deu até a data hanos per-

mitir afrontar estes riscos, porque se algo nos 

caracteriza é a nosa capacidade para nos adap-

tar de maneira rápida, e malia o noso tamaño, 

ás esixencias do mercado e aos grandes retos 

sociais, como o de dar resposta á crecente 

concienciación cidadá en temas sociais ou 

ambientais. 

Porque non esquezamos que o noso éxito é o 

que nos permitirá seguir investindo en mellorar 

os servizos que prestamos á sociedade, intro-

ducindo novas tecnoloxías e traballando pola 

excelencia e polas persoas. Queremos que os 

case 3 900 empregados que se incorporaron a 

Clece en 2015 e as 1 500 persoas procedentes 

de colectivos socialmente vulnerables que inte-

gramos este ano sexan moitos máis en 2016.

Imos seguir traballando da mesma forma e co 

mesmo optimismo e ilusión para que o noso 

éxito sexa o de todos: o dos nosos clientes, 

usuarios e empregados. O de toda a sociedade.



3.ª empresa
privada de España en 

número de empregados

5,62 %
de crecemento do 
cadro de persoal

9 %
de colectivos 
vulnerables



As persoas
UN LUGAR PARA TODOS



AS PERSOAS 

UN LUGAR PARA TODOS

Clece medra por e para o seu equipo humano.  
A evolución da empresa en 2015 propiciou un 
incremento do cadro de persoal do 
5,6 % até chegar aos 73 212 traballadores. 
Esta cifra supón continuar a tendencia 
ascendente dos últimos anos, que consolida 
a Clece como a terceira empresa privada 
do país en número de empregados. 

TRABALLADORES EN CADRO DE PERSOAL

73 212

Distribución do cadro de persoal por sexos

2013-14

Crecemento do cadro de persoal (2013-2015)

2014-15

+5,62 %+5,39 %

83,06 %
60 810 MULLERES

16,94 %
12 402 HOMES
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Este crecemento sostense co crecemento per-

soal e profesional de cada empregado. Para 

favorecer o seu desenvolvemento, a xestión de 

recursos humanos ten entre os seus principais 

alicerces a xestión do talento, o compromiso 

coa integración, o fomento da igualdade e a 

promoción da seguridade e a saúde laboral. 

XESTIÓN DO TALENTO 

Para impulsar o talento como valor estratéxico, 

a formación e o desenvolvemento son dúas 

prioridades na xestión dos recursos humanos. O 

Plan de formación anual inclúe tanto programas 

de formación ligados ao negocio coma accións 

formativas en materia de seguridade e saúde 

laboral. En total, en 2015 impartíronse 485 626 

horas de formación distribuídas en 2 044 cursos 

que chegaron a un total de 25 500 traballadores. 

Para favorecer a participación, o 89 % desta 

oferta foi presencial no centro de traballo. 

Mediante metodoloxías flexibles, adaptadas 

a cada servizo, Clece facilitou dispoñibilidade 

horaria e xeográfica. Os cursos foron tanto de 

elaboración propia coma externa, coa cola-

boración de universidades, centros de forma-

ción profesional, administracións e cámaras 

de comercio. Destacou o acordo acadado coa 

Xunta de Andalucía en 2015 para a acreditación 

de 5 000 auxiliares de axuda no domicilio nesta 

comunidade autónoma. 

Distribución do cadro de persoal por tipo de actividade

1,17 %
REINO UNIDO

3,05 %
AUXILIARES

COMPROMISO COA INTEGRACIÓN

O compromiso coa integración entronca co 

proxecto social de Clece dirixido á integra-

ción de colectivos socialmente vulnerables por 

medio do emprego. Entre eles atópanse per-

soas con discapacidade, mulleres vítimas da 

violencia de xénero, persoas en risco de exclu-

sión social, vítimas do terrorismo e xente nova 

desempregada. 

En total, un 9 % do cadro de persoal pertence 

a estes colectivos, un feito diferencial que pon 

de manifesto o esforzo integrador de Clece, 

achega valor ao negocio e reflíctese en contor-

nas laborais máis colaborativas e solidarias. 

31,66 %
SOCIAIS

4,16 %
MANTEMENTO

3,80 %
EDUCATIVOS

3,49 %
AEROPORTUARIO

1,97 %
MEDIO NATURAL

1,66 %
RESTAURACIÓN

1,12 %
SEGURIDADE

0,66 %
LOXÍSTICALIMPEZA

47,26 %
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FOMENTO DA IGUALDADE 

O ano 2015 significou un paso máis na progre-

siva penetración das políticas de igualdade 

da empresa grazas á formación, o diálogo e 

o establecemento de plans de igualdade nas 

diferentes empresas do grupo. 

Entre os principais fitos en materia de igual-

dade, o pasado exercicio formáronse 1 242 per-

soas en igualdade. Así mesmo, Clece integrou 

no seu cadro de persoal a 302 mulleres vítimas 

da violencia de xénero. Canto á prevención do 

acoso, modificáronse os protocolos de actua-

ción para casos de acoso laboral, sexual ou por 

razón de xénero, mellorando a súa segmen-

tación e pondo en marcha ferramentas máis 

próximas e directas de comunicación. 

» Programa Superior de Desenvolvemento para 

Xefes de Servizo: 7.ª promoción, 80 participantes 

» Programa de Avaliación de Competencias:  

implantación en 289 empregados 

» Área social: 

• Programa Directores Centros Sociais:  

36 traballadores 

• Coordinador de Servizos de Axuda 

no Domicilio: 40 traballadores 

» Itinerario Formativo Económico-Financeiro:  

52 participantes 

» Certificación Discert

» Renovación da certificación SA8000  

de responsabilidade social internacional

» Adhesión ao Pacto Mundial 

485 626 
HORAS DE FORMACIÓN

31 %
DEDICADAS Á PREVENCIÓN

25 500
TRABALLADORES FORMADOS

Indicadores de formación

Plans de desenvolvemento

Fitos 2015

6 549
350
TRABALLADORES DE COLECTIVOS VULNERABLES

ASOCIACIÓNS, FUNDACIÓNS  

E ENTIDADES SOCIAIS  

COLABORAN NA SÚA SELECCIÓN

Cadro de persoal por idades e categoría laboral9 %
45-60 ANOS

18-30 ANOS

31-44 ANOS

61-65 ANOS

89,5 %
OPERARIOS

9 %
TÉCNICOS

1,5 %
ADMINISTRATIVOS

51 %

6 %

11 %

32 %

DO CADRO 
DE PERSOAL
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A creación dunha contorna que garanta a saúde e seguridade dos empregados é un valor presente 

en todas as actividades e decisións da empresa. Cinco son os principios fundamentais sobre os 

que se sustenta o sistema de xestión da seguridade e saúde no traballo de Clece:

CLECE X X

X XTALHER

X XCLECE SEGURIDADE

X XINTEGRA MGSI CEE

X XINTEGRA MGSI CET

X XINTEGRA MXSI CEE GALICIA

X XINTEGRA MGSI CEE ANDALUCÍA

X XINTEGRA MGSI CEE VALENCIA

X XNDAVANT

X XLIREBA

X XUTE HOSPITAL DE MAJADAHONDA

X XZAINTZEN

EMPRESA
CERTIFICADO  

LEGAL 
31/1995

CERTIFICADO  
OHSAS  
18001

Para promover a implicación de todos, en 2015 

impartíronse 149 426 horas de formación en 

prevención e iniciouse un programa específico 

para xefes de servizo e encargados no que par-

ticiparon 500 persoas, unha parte importante 

das 1 600 persoas destinatarias do programa 

ao que se dará continuidade en 2016.

O sistema foi implantado segundo a norma 

OHSAS 18001 Sistema de xestión da seguri-

dade e saúde no traballo. En 2015, Clece, Nda-

vant, Lireba Serveis, Talher, Clece Seguridad e 

diversos centros do Grupo Integra superaron 

con éxito as auditorías de seguimento conser-

vando ou renovando esta certificación. 

PROMOCIÓN DA SEGURIDADE  

E SAÚDE NO TRABALLO

As persoas e a seguridade son 
o principal valor de Clece e 

non hai nada máis importante.

A seguridade é 
responsabilidade 

da dirección e debe 
ser asumida por 

cada empregado.

Calquera 
accidente pode 

ser evitado.

A actividade preventiva 
debe proxectarse na 

planificación do traballo  
e nas condicións  

en que este se preste.

Calquera membro da 
compañía está obrigado a 

comunicar calquera situación 
de risco que poida xerar 
accidentes ou incidentes.
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30 %
de crecemento  

respecto de 2014

6 549
traballadores de colectivos 

desfavorecidos

4
eixos de  

actuación



Compromiso
SOCIAL



O NOSO 

COMPROMISO SOCIAL

• Aumento do cadro de persoal

• Desenvolvemento profesional

• Igualdade de oportunidades

• Seguridade laboral

• Acordos de colaboración  
con entidades sociais  
para o recrutamento de  
colectivos desfavorecidos

• Acordos con administracións  
para a inserción laboral

• Web Inclusionyempleo.es

INTEGRACIÓN

EMPREGABILIDADE

Clece Social é o proxecto social de 
Clece, a expresión do compromiso 
da compañía coas persoas e coa 
sociedade, un compromiso inherente 
á cultura corporativa, centrada na 
atención e preocupación polas persoas 
coas que día a día interactúa. 

Este proxecto vertebra a súa actividade a partir de  
4 eixos de actuación: empregabilidade, integración, 
sensibilización e coidado das persoas. 
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A integración laboral de colectivos desfavo-

recidos é un dos retos da nosa sociedade e o 

obxectivo fundamental de Clece Social. Para 

apoiar estes colectivos, Clece impulsa a súa 

integración social e promove iniciativas de 

sensibilización para dar a coñecer a realidade 

que viven. O obxectivo principal é ofrecerlles 

unha oportunidade laboral que lles permita 

desenvolverse profesional e persoalmente. 

En 2015, 1 500 novos empregados pertencen-

tes aos colectivos de discapacidade, vítimas da 

violencia de xénero, persoas en risco de exclu-

sión social e xente nova en situación de des-

emprego de longa duración incorporáronse ao 

persoal, o que supón un 30 % máis ca en 2014. 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Nos últimos anos, Clece traballou na sis-

tematización e amplificación do alcance 

do proxecto social, procurando a com-

pleta identificación de todo o persoal 

con este compromiso e desenvolvendo, 

paralelamente, accións e actividades de 

sensibilización que se consolidaron en 

2015 e que son xa fitos distintivos de 

Clece, como os Premios Compromiso, 

os Foros pola Integración e a páxina 

web clecesocial.es. Esta última iniciativa 

recibiu de mans da raíña Sofía o Premio 

Senda á mellor iniciativa innovadora no 

ámbito sociosanitario.

• Encontros interxeracionais

• Terapias innovadoras

• Premios Compromiso 
I EDICIÓN MADRID 2015

• Foros pola integración:

I FORO-COLOQUIO (MADRID)  
«Barreiras á contratación  
de persoas con discapacidade» 

II FORO-COLOQUIO (VALENCIA) 

«Violencia de xénero»

III FORO-COLOQUIO (AS PALMAS) 

«Un emprego para cambiar unha vida» 

• Exposicións:  
Óxido (TENERIFE E AS PALMAS)

• Web Clecesocial.es

PERSOAS

SENSIBILIZACIÓN

Distribución por colectivos

72 %
COLECTIVOS DE 
DISCAPACIDADE

2,5 %
VIOLENCIA 
DE XÉNERO

8,8 %
EXCLUSIÓN 

SOCIAL

16,6 %
DESEMPREGO DE 

LONGA DURACIÓN
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PREMIOS COMPROMISO

Tras a celebración da primeira edición o 2 de 

marzo de 2015 na Comunidade de Madrid, 

deuse seguimento aos proxectos gañadores 

en cada unha das categorías: Discapacidade 

(«Campamento de verán 2015» da Asociación 

Dedines); Exclusión Social («Novo camiño 

2015» da Asociación Línea 10); Violencia de 

Xénero («Benestar, integración empodera-

mento e emancipación das mulleres vítimas 

da violencia de xénero» da Asociación Victo-

ria), e Maiores («Equipo médico-terapéutico 

no domicilio do Hospital Centro de Coidados 

Laguna para persoas dependentes» da Funda-

ción Vianorte-Laguna). 

Tamén se traballou na segunda edición destes 

galardóns que terá lugar en Sevilla en 2016 e 

que recoñecerá o labor, en Andalucía, Ceuta e 

Melilla, dos proxectos de diferentes entidades 

sociais e organizacións sen ánimo de lucro en 

temas relacionados coa axuda a persoas maio-

res e a integración de colectivos vulnerables. 
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FOROS POLA INTEGRACIÓN 

Durante 2015 organizáronse dous foros pola 

integración. O primeiro, celebrado en Valen-

cia co título «Hai saída á violencia de xénero», 

abordou os retos á hora de axudar as mulleres 

vítimas e colaborar na súa integración social. 

Neste coloquio participaron tanto axentes 

sociais e políticos como as propias vítimas; 

todos coincidiron na importancia do traballo 

como ferramenta de autoestima, autonomía 

e independencia.

Baixo o lema «Un emprego para cambiar unha 

vida», tivo lugar o segundo foro nas Palmas 

de Gran Canaria, que congregou represen-

tantes do Cabido, do Concello e do Goberno 

de Canarias, así como asociacións, respon-

sables de Clece e traballadores provenientes 

deste colectivo. 

Paralelamente, Clece inaugurou no Espazo das 

Artes de Tenerife (TEA) a exposición fotográ-

fica Óxido. Obra da artista canaria Sara Yun, a 

serie de imaxes expostas mostraba o día a día 

de catro inmigrantes que viaxaban nun barco 

abandonado á súa sorte nas costas das Palmas 

de Gran Canaria, a milleiros de quilómetros de 

distancia dos seus fogares.
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BOLSA CLECE-EFE

Clece e a Escola de Formación da Axencia 

EFE crearon unha bolsa para fomentar a espe-

cialización xornalística en responsabilidade 

social entre os estudantes universitarios por 

medio dun período de prácticas formativas 

na redacción multimedia de EFE Empresas/

EFE Emprende durante un ano.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 25-N

Con motivo do Día Internacional da Elimina-

ción da Violencia contra a Muller, Clece puxo 

en marcha a campaña «Unha vida sen violen-

cia, unha vida con respecto» («Viure Lliure» 

en Cataluña), para implicar tanto todo o cadro 

de persoal como clientes e usuarios dos ser-

vizos que presta a empresa. Máis de 10 000 

persoas sumáronse a esta iniciativa, que 

tivo tamén repercusión nas redes sociais coa 

etiqueta #unavidasinviolencia.
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12 anos
consecutivos 

de crecemento

5,5 %
de incremento 

sobre 2014
millóns de euros 
de facturación

1 376 



O negocio
EN 2015



TCAC 
+10 %

Evolución da cifra de negocio  
do Grupo Clece de 2003 a 2015.  
Vendas en millóns de 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

O NEGOCIO  

EN 2015

Nun mercado complexo de servizos moi 
diversos, cunha gran dependencia do  
investimento público e tras unha crise que 
reduciu notablemente a externalización 
privada e pública, Clece logrou manter o 
crecemento 12 anos consecutivos, cunha 
TCAC acumulada do 10 % desde 2003. 
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Crecemento da cifra de negocio entre 
2014 e 2015. Por sector de actividade

Interiores e limpeza

3,1 %

Mantemento

12,8 %

CEE (centro especial de emprego)

21,8 %

Restauración

4 %

Aeroportuario

–1,5 %

Servizos ambientais

–2,7 %

Servizos sociais e educativos

7 %

Un ano máis, a división de servizos sociais e 

educativos volveu mellorar os seus resultados, 

acadando os 418 millóns de euros de factu-

ración grazas, entre outros factores, á forte 

especialización na atención a maiores, que 

medrou un 10 %. Cómpre salientar a conso-

lidación de CCS, filial británica de Clece, no 

mercado inglés de coidado a maiores no fogar. 

Os servizos educativos tiveron un comporta-

mento moi positivo, xestionando xa 113 escolas 

infantís a nivel estatal cun proxecto educativo 

global. Os servizos de integración, actividade 

que realiza a través do seu centro especial de 

emprego, Integra CEE, foi onde maior crece-

mento se experimentou, un 22 % con respecto 

ao ano 2014, en liña coa aposta da empresa 

pola inclusión de colectivos vulnerables. 

Tamén creceron dúas das áreas tradicionais da 

compañía: limpeza e mantemento. A primeira 

acadou os 585 millóns de euros de facturación, 

cun incremento de case o 3 % malia a redución 

do alcance nos contratos públicos. Pola súa 

banda, a división de mantemento mellorou os 

seus ingresos un 12,8 %, grazas sobre todo aos 

proxectos de facility management, un 45 %, 

e eficiencia enerxética, un 23 %, integrados 

ambos nesta área. 

Os axustes no mercado verde en 2015, princi-

palmente no segmento de xardinaría munici-

pal, explican que Talher, a filial especializada 

da empresa, experimentase un comporta-

mento plano. En servizos aeroportuarios, o 

lixeiro retroceso no mercado español compen-

souse co crecemento da actividade no Reino 

Unido e Portugal. 

Destaca a evolución da división de restaura-

ción, que encadea xa cinco anos consecutivos 

de crecemento tras a súa reordenación e que 

en 2015 mellorou a súa facturación un 4 %, así 

como a recuperación dos servizos loxísticos, 

que tras unha parada de varios anos tiveron un 

crecemento do 10 %. Por último, cómpre apun-

tar o despegue de novas actividades, neste 

momento con pouco volume, mais con crece-

mento de dúas e tres cifras, como seguridade e 

limpeza viaria.
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INTEGRA 
CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO

Clece traballa pola integración laboral de 

persoas con diversidade funcional, principal-

mente por medio do seu centro especial de 

emprego Integra CEE. Esta área experimentou 

un notable crecemento nos últimos anos e foi 

especialmente significativo en 2015, onde se 

incrementou un 22 % con respecto ao 2014. 

Na actualidade conta cun cadro de persoal de 

máis de 2 441 persoas, das que o 90 % presenta 

algún tipo de diversidade funcional, moi por 

riba do 70 % que establece a normativa. Xun-

tas conforman un equipo de profesionais que 

presta cada día un servizo de calidade a 269 

empresas e institucións, incluíndo desde labo-

res de limpeza profesional de edificios e locais, 

mantemento, xestión e servizos integrados, até 

servizos loxísticos ou auxiliares.

Para logralo, Integra CEE conta coa Unidade 

de Apoio, un equipo de 58 persoas que ofrece 

atención integral e individualizada, favorece a 

creación dunha contorna positiva para a inclu-

sión, detecta necesidades e resolve calquera 

problema que poida xurdir, desde a selección 

do empregado até a súa incorporación, forma-

ción e desempeño laboral. Esta unidade xerou 

durante 2015 un total de 9 532 accións sociola-

borais co cadro de persoal.

PROFESIONAIS EN 
CADRO DE PERSOAL

ACCIÓNS 
SOCIOLABORAIS

EMPRESAS ÁS  
QUE DÁ SERVIZO

2 441 9 532269
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os nosos servizos
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Os nosos
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SERVIZOS Á CIDADE E Á SÚA CONTORNA

Servizos  
ambientais

Servizos de  
xestión de RSU

Alumeado  
público

Servizos  
aeroportuarios

SERVIZOS ÁS PERSOAS

A maioresSociais Educativos Restauración  
social

SERVIZOS AOS EDIFICIOS 

Facility 
management

Servizos  
de limpeza

Servizos de 
mantemento

Servizos  
enerxéticos

Servizos  
de seguridade

Servizos  
loxísticos 

Servizos de 
xardinaría 

Servizos  
auxiliares 
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OS NOSOS SERVIZOS 

CASOS DE ÉXITO

Clece leva máis de 20 anos prestando a 
empresas e institucións unha ampla  
oferta de servizos que se agrupan en tres 
grandes liñas de actividade: servizos  
ás persoas, servizos aos edificios e 
servizos á cidade e á súa contorna. 

Con presenza en todo o territorio estatal, Portugal e 
o Reino Unido, Clece opera nos principais sectores 
económicos: administración pública, sector aeroportuario, 
centros de lecer e deportivos, sector educativo, financeiro, 
hospitalario, hoteleiro, industrial e sociosanitario. 

SECTORES

Centros de lecer e 
espazos deportivos

Educativo

Aeroportuario
Administración 

pública

Financeiro Hospitalario

Hoteleiro Industrial

Sociosanitario
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persoas
SERVIZOS ÁS



SERVIZOS ÁS PERSOAS

Os servizos ás persoas engloban a actividade 
de Clece dirixida a atender as necesidades 
sociais, educativas e de integración da 
cidadanía, con especial atención a aqueles 
colectivos que requiren de coidados 
específicos: maiores, persoas dependentes e 
persoas con discapacidade.  
Nesta área atópanse os servizos sociais, 
á xente maior, educativos e de inclusión, 
así como restauración social. 

A maioresSociais Educativos Restauración  
social



SERVIZOS SOCIAIS

En estreita colaboración coas administracións, 

Clece xestiona 132 centros que engloban resi-

dencias e centros de día de atención á dis-

capacidade, centros de menores en risco de 

exclusión, centros de protección á muller, cen-

tros ocupacionais e centros para persoas sen 

fogar, labor para o que conta coa vocación de 

1 273 profesionais. 

Durante 2015, Clece deu continuidade á xestión 

do Centro de Adultos Hermano Pedro en Santa 

Cruz de Tenerife, o centro municipal CEDRO 

para persoas con problemas derivados do con-

sumo de drogas en Vigo e o centro residencial 

de persoas sen teito en Barcelona. Entre os 

novos contratos destacou a adxudicación do 

Centro Gámez Morón en Melilla.

132 
centros de atención 
a colectivos vulnerables
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SERVIZOS A MAIORES

Clece sitúase como un dos principais operado-

res a nivel nacional en servizos a maiores. No 

ámbito residencial, xestiona íntegra ou parcial-

mente 145 residencias e 92 centros, instalacións 

nas que vela polo benestar e calidade de vida 

de preto de 16 700 maiores. 

En 2015 destacou o crecemento nos servi-

zos de axuda no domicilio (SAD), até chegar 

ás 86 800 persoas atendidas por un equipo 

de 21 400 profesionais. Cidades como Ceuta, 

Madrid, Málaga, Mataró, Valladolid ou Zaragoza 

levan o selo de Clece nun servizo de gran com-

plexidade. Esta experiencia favoreceu a expan-

sión internacional, onde se lograron algunhas 

das concesións máis destacadas de 2015 para 

as cidades británicas de Durham, Gateshead e 

Hampshire. A teleasistencia tamén evolucio-

nou positivamente grazas ao impulso de novos 

contratos como o do Concello de Palma de 

Mallorca e o do Concello de Vélez-Málaga con 

1 200 e 500 usuarios respectivamente. En total, 

Clece presta o servizo de teleasistencia a máis 

de 5 100 usuarios.

108 600
maiores asistidos 

113
escolas infantís 
xestionadas por Clece

8 845
nenos atendidos
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SERVIZOS EDUCATIVOS 

Xunto á xestión integral de escolas infantís, 

Clece ofrece servizos educativos auxiliares e 

de acompañamento en transporte escolar. En 

2015 deuse continuidade ao proxecto de xes-

tión integral de escolas infantís de 0 a 3 anos 

con 113 centros, ao que se sumou en 2015 a 

Escola Infantil Azalea do Concello de Pizarra 

en Málaga. O programa Conciliamos en Cas-

tela e León e a xestión do Colexio Público de 

Educación Especial Santiago Ramón y Cajal 

de Getafe en Madrid, con 120 alumnos de 

necesidades educativas e asistenciais espe-

ciais, foron outros dous contratos destacados 

deste eido. 
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RESTAURACIÓN SOCIAL

A división de restauración social, presente 

en hospitais, clínicas, residencias, fogares de 

usuarios de axuda no domicilio, escolas infan-

tís, colexios, universidades, empresas e insti-

tucións, asume un volume de 17,4 millóns de 

servizos ao ano grazas á dedicación de máis 

de 1 200 profesionais. Estas cifras engloban as 

novas adxudicacións de 2015, como a do ser-

vizo de comidas a domicilio do Concello de 

Málaga ou os contratos renovados para dous 

centros de menores da Fundación Canaria da 

Xuventude IDEO.

+1 200
profesionais en 
restauración social

17,4
millóns de servizos de 
restauración colectiva
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A Cidade Autónoma de Melilla adxudicou a 

Clece a xestión do servizo para a asistencia 

de persoas con discapacidade intelectual do 

Centro Gámez Morón. Clece asumiu a atención 

individualizada aos usuarios do centro, o coi-

dado e mantemento do edificio, a cobertura do 

servizo de transporte normal e especializado e 

os servizos de limpeza, así como a dotación do 

equipamento técnico e especializado. 

Grazas á motivación dos 60 traballadores, 

o investimento realizado en infraestruturas 

e equipamento, e a execución dun plan de 

acción individualizado para os 46 usuarios, 

conseguíronse significativos logros na mellora 

do servizo, aumento de actividades e atención 

individualizada. En concreto, as actividades 

pasaron dun 40 % a un 95 % en volume e diver-

sidade, e as saídas semanais aumentaron dun 

50 % a un 90 %. Os programas e a atención 

individualizada xeneralizáronse pasando dun 

30 % a un 80 %. Clece tamén actuou no ámbito 

da eficiencia a través dun plan de cambio de 

lámpadas de baixo consumo que significou un 

25 % de aforro enerxético. 

Centro Gámez Morón de atención 
á discapacidade en Melilla 

SERVIZOS SOCIAIS
SECTOR:
SOCIOSANITARIO

DE ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA

DE AFORRO  
ENERXÉTICO

80 % 25 %
46 USUARIOS E 60 TRABALLADORES 
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Despois de dous anos de prestación de servizo 

para esta entidade, cun alto grao de calidade e 

satisfacción, Clece renovou a xestión do centro 

de atención para drogodependencias do Con-

cello de Vigo, CEDRO.

Cun equipo multidisciplinar integrado por 19 

profesionais, entre médicos, neuropsicólogos, 

traballadores sociais e auxiliares de laborato-

rio, Clece demostrou a súa capacidade para 

prestar servizo a máis de 1 200 usuarios, per-

soas con problemas derivados do consumo de 

drogas ás que se lles proporcionan os recur-

sos necesarios para se integraren. Ademais 

da xestión de 790 000 intervencións anuais, 

Clece implicouse no proxecto de investigación 

do centro en estreita colaboración co Concello 

de Vigo.

CEDRO, centro de atención á  
drogodependencia en Vigo 

SERVIZOS SOCIAIS
SECTOR:
SOCIOSANITARIO

790 000 INTERVENCIÓNS AO ANO E 
COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

USUARIOS ATENDIDOS1 200
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Centro residencial de persoas  
sen fogar en Barcelona 

Cando Clece resultou adxudicataria en 2015 do 

centro residencial de persoas sen fogar, asu-

miu o reto de incorporar ao mercado laboral o 

maior número posible de persoas en situación 

de exclusión social. Con este propósito, esta-

bleceu colaboración cos departamentos de 

inserción de diversas entidades sociais. 

Entre 2014 e 2015 púxose en marcha un pro-

grama de inclusión no que participaron 250 

persoas, 39 das cales accederon ao mundo 

laboral; destas, 12 integráronse dentro de 

Clece. 

SERVIZOS SOCIAIS
SECTOR:
SOCIOSANITARIO
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PARTICIPANTES DO  
PROGRAMA DE INSERCIÓN 250 TRABALLADORES DE INTEGRACIÓN 

INCORPORADOS, 12 EN CLECE39 PERSOAS SEN  
TEITO ACOLLIDAS 174
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O Concello de Palma de Mallorca adxudicou 

a Clece o servizo de teleasistencia na capital 

balear por un prazo de 4 anos e un valor esti-

mado dun millón de euros. O servizo cobre as 

necesidades de 1 200 usuarios, especialmente 

persoas maiores que viven soas ou persoas 

con discapacidade que, grazas á teleasisten-

cia, poden solicitar axuda en caso de emer-

xencia desde o propio domicilio con só premer 

un botón. 

Clece conta cunha central operativa 24 horas 

ao día, os 365 días do ano e un equipo de 10 

profesionais integrado, entre outros, por un 

traballador social responsable da coordina-

ción, un técnico informático e instalador de 

terminais, e dous profesionais para os casos 

que requiren desprazamento ao domicilio.

Ademais, o servizo dotouse de novas medi-

das de seguridade para a custodia das cha-

ves dos usuarios e mais dun vehículo para 

intervencións inmediatas.

Servizo de teleasistencia  
en Palma de Mallorca 

USUARIOS

1 200
HORAS

24
DÍAS AO ANO

365
TRANSPORTE PARA INTERVENCIÓNS INMEDIATAS

SECTOR:
SOCIOSANITARIO

SERVIZOS A MAIORES
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Clece Care Services, CCS, filial do Grupo no 

Reino Unido, asumiu en 2015 o servizo de axuda 

no domicilio dos condados de Gateshead e 

Durham, situados no noroeste de Inglaterra. 

En virtude destes contratos, CCS proporciona 

atención persoal e/ou doméstica no domicilio 

ás persoas maiores ou persoas con discapaci-

dade que o precisan. 

Cun servizo de 1 379 horas semanais en Gates-

head e de 225 horas semanais en Durham, 

ambas as adxudicacións supoñen un impor-

tante fito xa que permiten impulsar a activi-

dade do grupo no Reino Unido, un mercado 

estratéxico para Clece, a través dunha área de 

gran potencial como a de coidado a maiores.

Servizo de axuda no domicilio de  
Durham e Gateshead no Reino Unido

PROFESIONAIS USUARIOS

83 175
1  604 HORAS DE SERVIZO TOTAIS

SECTOR:
SOCIOSANITARIO

SERVIZOS A MAIORES
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En marzo de 2015, Clece Care Services asumiu 

o servizo de axuda no domicilio de Basingstoke 

e renovou o prestado en Southampton, ambas 

as cidades do condado británico de Hampshire. 

A través destes contratos, CCS axuda aos usua-

rios (maiores ou persoas con discapacidade) a 

seguir sendo independentes nos seus propios 

fogares, proporcionándolles soporte persoal 

e doméstico. 

A adxudicación supón a consolidación de 

CCS como provedor preferente para a admi-

nistración do condado de Hampshire, como 

novo adxudicatario na zona de Basingstoke 

e con prórroga na zona de Southampton, 

anteriormente operada.

Servizo de axuda no domicilio  
de Hampshire no Reino Unido 

USUARIOSPROFESIONAIS

544270
4 851 HORAS DE SERVIZO SEMANAIS

SECTOR:
SOCIOSANITARIO

SERVIZOS A MAIORES
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O Colexio de Orfos Ferroviarios en Madrid 

(CHF) confiou a Clece o labor de optimizar o 

patrimonio e servizos que a asociación bené-

fica presta aos seus mais de 19 000 asociados, 

con especial atención aos servizos dirixidos 

ao colectivo de maiores. Tras unha análise 

das necesidades do CHF, Clece puxo en mar-

cha distintas actuacións, non só para mellorar, 

senón para incrementar a carteira de servizos e 

estender a súa cobertura a nivel nacional. 

Entre estas actuacións, Clece iniciou a pres-

tación dos servizos de axuda no domicilio 

e teleasistencia e reabriu en maio de 2015 a 

Residencia Pablo Neruda en Ciempozuelos 

(Madrid), propiedade do CHF, levando desde 

entón a súa xestión integral. 

Paralelamente, acordáronse condicións espe-

ciais para os socios do CHF nos 145 centros 

residenciais que Clece xestiona a nivel nacional. 

A colaboración é xa unha realidade nas comu-

nidades autónomas de Castela e León, Madrid 

e Valencia, e prevese a súa progresiva exten-

sión a todo o territorio estatal. 

CHF, Colexio de Orfos 
Ferroviarios en Madrid

PROGRESIVA EXPANSIÓN DESTES 
SERVIZOS A NIVEL NACIONAL

SOCIOS NOS 
145 CENTROS 
RESIDENCIAIS19 000

SECTOR:
SOCIOSANITARIO

SERVIZOS A MAIORES

CASOS DE ÉXITO  |  48



Clece consolidouse en 2015 como un operador 

referente no coidado de maiores na provincia 

das Palmas grazas a dúas novas adxudicacións: 

a xestión do Centro Residencial de Persoas 

Maiores en Situación de Dependencia Casi-

llas del Ángel en Fuerteventura e da Residen-

cia Sociosanitaria e Centro de Día San Roque 

en Lanzarote. 

Nas ofertas presentadas, Clece apostou por 

incorporar melloras dun alto nivel tecnolóxico 

e innovador dirixidas a reforzar as terapias e a 

calidade de vida dos usuarios. Destaca a inclu-

sión do robot humanoide Nao, un robot social 

destinado ao acompañamento e entretemento 

dos residentes, así como á análise da súa inte-

racción e pautas de comportamento. Trátase 

do primeiro robot deste tipo usado no arqui-

pélago canario. 

Ademais, incorporáronse novos sistemas de 

control e vixilancia para garantir a seguridade 

dos residentes sen restrinxir a súa liberdade de 

movemento dentro e fóra das instalacións. 

Residencias para 
maiores nas Palmas SECTOR:

SOCIOSANITARIO

SERVIZOS A MAIORES
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RESIDENTES EN CASILLAS  
DEL ÁNGEL E SAN ROQUE

ROBOT HUMANOIDE DISPOÑIBLE 
NAS ILLAS CANARIAS103 1°

SOLUCIÓNS ESPECIALIZADAS DE SEGURIDADE E DE CONTROL DOS MOVEMENTOS 
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A Consellaría de Igualdade e Políticas Inclusi-

vas da Comunidade Valenciana adxudicou a 

Clece a xestión integral da Residencia e Centro 

de Día para Persoas Maiores Dependentes de 

Tuéjar en Valencia. Neste contrato, Clece puxo 

de manifesto o lado máis humano da tecno-

loxía ao incorporar innovadoras solucións ao 

servizo dos profesionais e residentes. 

Entre os avances tecnolóxicos implementados, 

destaca un sistema de identificación e control 

da mobilidade do que se benefician os 86 usua-

rios da residencia e os 10 do centro de día, así 

como os 36 traballadores encargados da súa 

atención directa. 

Ademais, Clece incorporou un software para 

a planificación e seguimento de todo o pro-

ceso de atención asistencial que cobre desde 

a valoración ao ingreso, revisións da valoración 

xeriátrica integral, plan de atención individual, 

protocolos de atención e rexistros de interven-

ción, entre outros aspectos.

Residencia e Centro de Día  
Tuéjar en Valencia 

TRABALLADORES EN ATENCIÓN 
DIRECTA E SOFTWARE DE 
ATENCIÓN ASISTENCIAL

USUARIOS CO SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN E CONTROL  
DA MOBILIDADE36 96

SECTOR:
SOCIOSANITARIO

SERVIZOS A MAIORES

SERVIZOS ÁS PERSOAS  |  51



No prazo de 10 meses, Clece acometeu a rea-

lización das obras de reforma e equipamento 

das instalacións do Centro Residencial Nuestra 

Señora de Movera en Zaragoza, construída en 

1978 e dependente do Instituto Aragonés de 

Servizos Sociais (IASS). 

O proxecto supuxo a reforma do soto, a planta 

baixa e cinco dos 13 andares superiores, cun 

investimento de 2,5 millóns de euros. Tanto para 

a obra como para o equipamento utilizáronse 

aqueles materiais que ofrecen maior calidade 

de vida aos residentes, así como a durabilidade 

necesaria para obter un aforro no mantemento 

a longo prazo.

O renovado centro residencial abriu as súas por-

tas no mes de abril con 85 prazas de residen-

cia e acadou a plena ocupación. Cun equipo de 

64 persoas, o centro conta cunha ampla pro-

gramación terapéutica e de actividades diri-

xida ao benestar e envellecemento activo dos 

seus residentes.

Centro Residencial Nuestra Señora  
de Movera en Zaragoza 

PRAZAS DE  
RESIDENCIA

PROFESIONAIS  
NO EQUIPO

85 64
REMODELACIÓN E EQUIPAMENTO 

EN TAN SÓ 10 MESES

SECTOR:
SOCIOSANITARIO

SERVIZOS A MAIORES
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A revista profesional Escuela Infantil, do grupo 

editorial Siena, recoñeceu o proxecto educa-

tivo de Clece no ámbito de escolas infantís coa 

entrega de cinco galardóns na primeira edición 

do Premio Escola Infantil a experiencias edu-

cativas realizadas nas aulas de 0 a 3 e de 3 a 6 

anos. Foron cinco as escolas infantís de Clece 

que resultaron premiadas pola posta en mar-

cha de proxectos relevantes para crianzas de 

0 a 3 anos dentro das categorías de sentidos 

e psicomotricidade, emocións, convivencia e 

coñecemento da contorna. En total, as escolas 

infantís xestionadas por Clece presentaron 75 

proxectos, 30 dos cales resultaron finalistas.

I Edición Premio Escola Infantil  
da editorial Siena SECTOR:

EDUCATIVO

SERVIZOS EDUCATIVOS
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CANDIDATURAS 
FINALISTAS30 PROXECTOS 

PRESENTADOS75 ESCOLAS INFANTÍS 
PREMIADAS5
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A Consellaría de Educación da Comunidade 

de Madrid adxudicou en 2015 a Clece a xestión 

do servizo asistencial do Colexio Público de 

Educación Especial Santiago Ramón y Cajal 

situado na localidade de Getafe (Madrid).

O servizo diario consiste na asistencia básica, 

sanitaria, funcional e terapéutica dun grupo 

de 120 alumnos con necesidades educativas 

e asistenciais moi especiais. Para cubrir estas 

necesidades, Clece apostou por un equipo 

xove integrado por 25 profesionais moi prepa-

rados vinculados ao proxecto. 

Colexio de Educación Especial  
Santiago Ramón y Cajal en Madrid

ALUMNOS CON 
NECESIDADES 

ESPECIAIS

120
PROFESIONAIS  
PREPARADOS  

NO EQUIPO

25
FOMENTO DO EMPREGO NA MOCIDADE

SECTOR:
EDUCATIVO

SERVIZOS EDUCATIVOS
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Clece resultou adxudicataria en 2014 das 

comidas a domicilio que facilita o Concello de 

Málaga aos usuarios dos servizos sociais muni-

cipais. O obxectivo é proporcionar os 365 días 

do ano benestar nutricional e físico a todas 

aquelas persoas que o precisen (maiores ou 

dependentes) e contribuír deste xeito a mello-

rar a súa calidade de vida. 

Clece asumiu un incremento no servizo de 

comidas dun 20 % durante os dous primeiros 

meses de xestión e prevé duplicar o número de 

usuarios en 2016. 

En 2015 púxose en marcha a campaña «A túa 

saúde está no que comes, axudámosche?» diri-

xida a detectar casos de malnutrición entre 

a poboación usuaria do servizo de axuda no 

domicilio mediante un control nutricional que 

analiza 45 elementos. Grazas a este sistema, 

detectouse un 18 % de usuarios en estado de 

malnutrición e un 29 % en risco de malnutri-

ción, aos que se facilitou o servizo de comidas 

como garantía dunha base nutricional axeitada.

Servizo de comida a domicilio para os 
servizos sociais de Málaga 

USUARIOS EN COMIDAS

210 +20 %
DETECCIÓN E SOLUCIÓN DE 52 CASOS 

DE MALNUTRICIÓN

SECTOR:
SOCIOSANITARIO

RESTAURACIÓN SOCIAL
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Clece renovou o servizo de restauración para 

dous centros de menores dependentes da 

Fundación Canaria da Mocidade IDEO: o CEMJ 

Valle Tabares en Tenerife e o CIEMI La Monta-

ñeta en Gran Canaria. A renovación demostra 

o grao de satisfacción do cliente co servizo 

prestado por Clece desde o ano 2009. O alto 

grao de implicación do equipo humano e a 

adaptación ás preferencias das persoas usua-

rias foron claves para lograr esta permanencia. 

Clece dispón entre os dous centros dun cadro 

de persoal de nove persoas, tres das cales 

proceden de colectivos socialmente vulnera-

bles. Cunhas cociñas de 150 m2 de extensión, 

sérvense cinco comidas ao día a 150 persoas 

(95 en Tenerife e 55 en Gran Canaria). Grazas á 

calidade e a adaptación do servizo aos meno-

res, acadouse un alto nivel de satisfacción 

entre os usuarios.

Restauración para a Fundación  
Canaria da Mocidade IDEO

USUARIOS

150
COMIDAS AO DÍA

5
M2 DE COCIÑAS

150

SECTOR:
SOCIOSANITARIO

RESTAURACIÓN SOCIAL
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edificios
SERVIZOS AOS



SERVIZOS AOS EDIFICIOS

Os servizos a edificios prestados por Clece 
aseguran o óptimo funcionamento de 
calquera inmoble mediante a xestión, 
integrada ou por separado, da limpeza, 
mantemento, servizos enerxéticos, seguridade, 
loxística ou outros servizos auxiliares. 
Innovación, eficacia e especialización son 
as características diferenciais de Clece nos 
proxectos desenvolvidos neste ámbito. 

Facility 
management

Servizos  
loxísticos 

Servizos  
de limpeza

Servizos  
de seguridade

Servizos de 
mantemento

Servizos de 
xardinaría 

Servizos  
enerxéticos

Servizos  
auxiliares 



LIMPEZA

A limpeza continuou sendo unha das activida-

des máis relevantes da empresa. Máis de 25 anos 

de experiencia, un equipo de 34 604 persoas 

e un alto grao de especialización son valores 

diferenciais que fan que numerosas empresas e 

administracións confíen en Clece para proxec-

tos de limpeza do máximo nivel. 

En 2015, Clece volveu reforzar a súa presenza 

no ámbito hospitalario coa adxudicación dos 

servizos de limpeza de varios hospitais e cen-

tros sanitarios dependentes do Servizo Canario 

de Saúde e do Instituto Catalán de Saúde. Pola 

súa especial singularidade, outro dos proxec-

tos máis relevantes foi o adxudicado por Patri-

monio Nacional para a limpeza de diversos 

conxuntos monumentais. Pola súa complexi-

dade e alcance, tamén cómpre salientar o reto 

asumido por Clece para unificar os servizos 

de limpeza prestados en 6,4 millóns de m2 de 

superficie de distintas instalacións militares do 

Ministerio de Defensa.

 34 604
profesionais de 
servizos de limpeza 

Os nosos servizos. Casos de éxito | 62



FACILITY MANAGEMENT

No eido do facility management, o modelo de 

negocio pasa pola contratación estratéxica 

total ou parcial de servizos nos que Clece é 

especialista (limpeza, mantemento, loxística, 

vixilancia, servizos auxiliares, restauración, 

xestión de residuos, eficiencia enerxética, ser-

vizos de xardinaría etc.) coordinados por unha 

única unidade de xestión. A xestión integral 

dos edificios da compañía enerxética Endesa 

é un dos proxectos máis relevantes de Clece 

neste ámbito.

12,8 % 
de crecemento na  
área de mantemento

25 anos
de experiencia acumulada 
en mantemento de edificios 
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MANTEMENTO 

A división de mantemento foi unha das que 

máis medrou en 2015 cun incremento do 

12,8 %. Cun equipo de 3 043 profesionais e 25 

anos de experiencia, Clece traballa para que 

as actuacións de mantemento alarguen a vida 

útil dos edificios e instalacións máis aló do seu 

período de amortización, evitando a súa dete-

rioración e prolongando o valor do activo. 

Un dos proxectos referentes é o do mante-

mento integral da Cidade Financeira do Banco 

Santander, situada en Boadilla del Monte 

(Madrid). Canto ás novas contratacións, Clece 

obtivo a adxudicación do servizo de mante-

mento para os edificios do Departamento de 

Xustiza de Lleida e do Departamento de Cul-

tura de Barcelona, así como o servizo de man-

temento integral e eficiencia enerxética de 

FREMAP en Sevilla.
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SERVIZOS ENERXÉTICOS

Como empresa de servizos enerxéticos (ESE), 

Clece axuda ás organizacións a mellorar a súa 

eficiencia e aforro enerxético, á vez que con-

forma espazos sustentables e confortables 

para as persoas que traballan ou pasan por 

eles (oficinas, teatros, museos, centros educa-

tivos, hospitais, complexos deportivos, portos, 

centros comerciais etc.). Clece presta servizos 

de mantemento en 65 centros que suman unha 

superficie de máis dun millón de m2, acadando 

un aforro medio de consumo do 19 %. 

SERVIZOS LOXÍSTICOS

Esta área permítelles ás empresas externa-

lizar a actividade loxística en Clece grazas 

á achega de recursos humanos e materiais. 

Desde o eido sanitario ao das centrais nuclea-

res, os servizos loxísticos de Clece adáptanse 

aos sectores máis diversos. 

19 % 
de aforro medio de  
consumo en edificios 
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SEGURIDADE

Foi unha das áreas máis dinámicas en 2015 coa 

incorporación dunha central receptora de alar-

mas (CRA). A adquisición permite a Clece ofre-

cer solucións integrais mediante a combinación 

de persoal de seguridade e a última tecnoloxía 

en control de accesos, circuítos pechados de 

televisión ou alarmas antiintrusión, conec-

tada á central e en comunicación permanente 

coas forzas e corpos de seguridade. Canto aos 

novos contratos, a Consellaría de Sanidade de 

Valencia adxudicou a Clece o seu servizo de 

seguridade en diversas dependencias de Cas-

tellón, Valencia e Alacante.

SERVIZOS DE XARDINARÍA 

Por medio de Talher, filial de servizos ambien-

tais, Clece tamén ofrece servizos de xardi-

naría dirixidos a desenvolver, preservar e 

mellorar estes espazos verdes, independen-

temente da súa tipoloxía e localización. Trá-

tase dunha actividade que abrangue desde o 

deseño á conservación, sempre aplicando as 

técnicas máis avanzadas para un uso óptimo 

dos recursos naturais e co menor custo 

de mantemento. 
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SERVIZOS AUXILIARES 

Por último, grazas aos servizos auxiliares, Clece 

cobre funcións básicas para o funcionamento 

diario de calquera empresa, tales como a 

recepción, a conserxaría ou o control de acce-

sos. Entre estes servizos auxiliares tamén se 

inclúe o de recollida de carros no centro de 

IKEA en Málaga desde 2011 grazas á dedica-

ción dun equipo composto por 35 profesionais 

con diversidade funcional procedentes do cen-

tro especial de emprego Integra. 

35 
profesionais en IKEA con 
diversidade funcional
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En 2015, Clece resultou adxudicataria da xestión 

integral dos 218 edificios do Grupo Endesa en 

España por un período de 5 anos e un valor de 

33,7 millóns de euros. Pola súa singularidade e 

dimensións é, probablemente, un dos contratos 

de facility services máis significativos no sector 

terciario español. 

Clece asume este reto integrando a xestión dos 

servizos dos distintos edificios, que suman unha 

superficie total de 270 000 m2, baixo un modelo 

único e común, baseado en tres alicerces funda-

mentais: innovación, mellora continua e compro-

miso social.

O contrato inclúe, entre outros, os servizos de 

mantemento das instalacións eléctricas, siste-

mas de climatización e ventilación, instalacións 

contra incendios, fontanaría, carpintaría, cerra-

llaría, telecomunicacións, limpeza, xardinaría 

e xestión de espazos. Para o seu desenvolve-

mento, a compañía conta con máis de 450 pro-

fesionais e máis de 280 persoas pertencentes a 

outras 50 empresas colaboradoras.

Xestión integral dos edificios  
de Endesa en España

FACILITY MANAGEMENT 
SECTOR:
INDUSTRIAL
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270 000 EDIFICIOS EN TODO O 
TERRITORIO NACIONAL

M2 DE  
SUPERFICIE 218 PROFESIONAIS  

NO EQUIPO450
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En 2014, Clece obtivo a adxudicación da xes-

tión integral de 65 edificios públicos en sete 

xuntas municipais de distrito de Madrid: 

Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Chamartín, 

Chamberí, Ciudad Lineal e Hortaleza. A este 

contrato sumouse en 2015 a adxudicación do 

mantemento integral das instalacións de Mata-

dero Madrid, espazo cultural de referencia na 

capital con 32 000 m2, ademais da limpeza 

doutros oito centros na xunta municipal de 

Carabanchel e dun no distrito de Chamartín.

Os servizos realizados nos edificios das xun-

tas municipais son prestados por 188 profesio-

nais con diversidade funcional de Integra CEE, 

o centro especial de emprego de Clece, e 28 

operarios encargados da limpeza. O contrato 

de Matadero conta con oito profesionais des-

tinados de modo permanente no centro.

Matadero Madrid 

PROFESIONAIS CON 
DIVERSIDADE FUNCIONAL

EDIFICIOS PÚBLICOS DE  
7 DISTRITOS MADRILEÑOS188 65

FACILITY MANAGEMENT 
SECTOR:
ADMINISTRACIÓN
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Clece leva prestando os servizos de limpeza 

á Universidade de Murcia (UMU) desde o ano 

2000 con excelentes resultados. En 2015, o 

centro universitario cambiou de goberno, o 

que implicou a substitución sistemática dos 

provedores a medida que ían finalizando os 

seus contratos. 

Con todo, Clece foi o único provedor que con-

seguiu gañar a confianza do novo equipo de 

goberno e conseguiu unha prórroga do con-

trato por un ano máis. Para iso, foron claves a 

ampla experiencia e traxectoria demostradas 

pola compañía, a posibilidade de ampliación 

dos servizos de limpeza a novos edificios e ins-

talacións da universidade sen aumento de cus-

tos, e a óptima xestión do servizo de limpeza 

prestado.

Servizos de limpeza para a  
Universidade de Murcia (UMU)

TRABALLADORES ANOS DE SERVIZO

225 15
330 000 M2 DE SUPERFICIES INTERIORES  

E 1 200 000 M2 DE EXTERIORES 

SERVIZOS DE LIMPEZA
SECTOR:
EDUCATIVO
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Desde 2011, Clece presta servizos de limpeza 

en distintas instalacións militares dos tres exér-

citos —Terra, Aire e Armada—, a Rede Nacio-

nal de Sanidade Militar, a Inspección Xeral de 

Sanidade, o Estado Maior e o Órgano Central 

da Defensa, instalacións que abranguen 6,4 

millóns de m2 de superficie e 598 centros mili-

tares para as que Clece conta cun equipo de 

2 523 empregados. 

En 2015 asumiu o reto de unificar os servizos de 

limpeza establecendo sinerxías entre todas as 

instalacións militares para optimizar os recur-

sos dispoñibles na prestación do servizo. Gra-

zas á súa experiencia, compromiso e axilidade 

na xestión, foi posible unificar a prestación do 

servizo xerando uns aforros próximos ao 30 % 

á Administración central. 

Servizos de limpeza para  
o Ministerio de Defensa 

CENTROS 
MILITARES

598
AFORRO Á 

ADMINISTRACIÓN

30 %
2 523 EMPREGADOS A NIVEL NACIONAL 

SERVIZOS DE LIMPEZA
SECTOR:
ADMINISTRACIÓN
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O Consello de Administración de Patrimonio 

Nacional confiou a Clece o servizo de limpeza 

dos edificios, locais e dependencias depen-

dentes do organismo. Trátase dun contrato 

de especial singularidade, tanto pola exten-

sión dos activos coma polo seu gran valor 

histórico-artístico. 

Entre os conxuntos monumentais inclúe o 

Palacio Real de Madrid, a Granxa de San Ilde-

fonso, a Almudaina de Palma de Mallorca, o 

Mosteiro de San Lorenzo del Escorial, os Reais 

Sitios de El Pardo e Aranjuez, os Reais Alcáza-

res de Sevilla, o Mosteiro de Yuste, a Residen-

cia de La Mareta, o Val dos Caídos e o Panteón 

de Homes Ilustres. 

O proxecto abrangue zonas de uso residencial, 

museos, zonas privadas, exposicións, espazos 

para convencións, xardíns, oficinas e tendas, 

así como o mantemento de téxtiles —alfom-

bras e tapices— e a limpeza de carruaxes, 

prataría, vaixelas e cristalaría. Ademais, Clece 

colabora na preparación de eventos institucio-

nais celebrados nos palacios. 

Dado o valor e a singularidade deste patri-

monio, Clece conta coa supervisión e aseso-

ramento dos responsables de restauración 

e conservación de Patrimonio Nacional. Así 

mesmo, impartiu formación específica en lim-

peza de elementos históricos á totalidade do 

equipo, integrado por 165 profesionais. 

Servizos de limpeza  
para Patrimonio Nacional 

PROFESIONAIS 
NO EQUIPO

CONXUNTOS MONUMENTAIS  
DE GRAN VALOR HISTÓRICO165 11

SERVIZOS DE LIMPEZA
SECTOR:
ADMINISTRACIÓN

CASOS DE ÉXITO  |  74



Planta de produción  
do Grupo PSA en Vigo 

Clece leva a cabo o servizo de limpeza integral 

da planta de produción que o construtor de 

automóbiles francés Grupo PSA ten en Vigo. 

Trátase dunha das meirandes plantas automo-

bilísticas do territorio estatal, cunha superficie 

de máis de 663 000 m2, 6 000 traballadores e 

unha produción media de 400 000 vehículos 

ao ano. 

Un equipo de 330 operarios encárgase de levar 

a cabo o servizo de limpeza técnica e xeral de 

todas as instalacións da fábrica, así como da 

xestión loxística de colectores e subministra-

ción da cadea de montaxe. Para a optimización 

de recursos, Clece dotou da máxima flexibili-

dade o servizo axustándoo aos niveis de pro-

dución da planta que poden variar por semanas 

e mesmo por días. 

O contrato foi adxudicado por primeira vez en 

2014 por un período de 15 meses. En 2015, o 

Grupo PSA renovou a súa confianza en Clece 

para a prestación deste servizo por un período 

de 45 meses. 

SERVIZOS DE LIMPEZA
SECTOR:
INDUSTRIAL
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VEHÍCULOS 
EN 2015

M2 DE 
SUPERFICIE

EMPREGADOS  
NO EQUIPO406 000 663 000 330
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Clece renovou a confianza do Goberno Vasco 

en 2015 coa nova adxudicación da limpeza 

da súa sede central tras dous anos e medio 

prestando este servizo. As instalacións contan 

con varios edificios e unha superficie total de 

115 638 m2. A reorganización do equipo, inte-

grado por 40 traballadores e ao que se incor-

poraron novos mandos intermedios, logrou 

optimizar o servizo, así como efectos moi posi-

tivos na motivación dos empregados. 

Servizos de limpeza para  
a sede do Goberno Vasco 

TRABALLADORES

DE SERVIZO

40

+2 anos

115 638
M2 DE SUPERFICIE PARA XESTIÓN

SERVIZOS DE LIMPEZA
SECTOR:
ADMINISTRACIÓN
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A experiencia e innovación de Clece en lim-

peza e hixiene hospitalarias traducíronse en 

2015 en relevantes contratos coa administra-

ción sanitaria. Nas Illas Canarias, Clece reno-

vou o servizo de limpeza cos tres principais 

complexos hospitalarios do arquipélago: o 

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor 

Negrín, o Complexo Hospitalario Universita-

rio Insular Materno Infantil e o Hospital Uni-

versitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Ademais, resultou adxudicataria do servizo 

de limpeza da xerencia de servizos sanita-

rios e da área de saúde do hospital do Hie-

rro, e mais das dependencias administrativas 

do Servizo Canario de Saúde nas Palmas de 

Gran Canaria e en Santa Cruz de Tenerife, 

así como das direccións de área. En total, 

nas Illas Canarias conseguiuse un contrato 

marco de limpeza dunha duración de tres 

anos e a posibilidade de prórroga por outros 

tres máis. 

Así mesmo, en Cataluña, a través da súa filial 

Multiserveis Ndavant, gañou o 85 % do con-

curso público do Instituto Catalán de Saúde 

para o servizo de limpeza dos centros de aten-

ción primaria e centro corporativo. Dividido en 

23 lotes para dar cobertura a todo o territorio, 

a empresa gañou 18 lotes do contrato, o que 

supón o contrato de maior envergadura con-

seguido até o momento na rexión. Terá unha 

duración de 2 anos coa posibilidade de pro-

rrogar por outros dous. 

Servizo Canario de Saúde  
e Instituto Catalán de Saúde

SERVIZOS DE LIMPEZA
SECTOR:
HOSPITALARIO

DOS CENTROS 
DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE 

CATALUÑA 

COMPLEXOS DE 
REFERENCIA  

NAS ILLAS 
CANARIAS 

65 %3
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En maio de 2015, Clece conseguiu a adxudi-

cación da xestión do servizo de limpeza dun 

dos maiores centros comerciais de Málaga: o 

Centro Comercial Larios. 

Con máis de 10 millóns de visitantes ao ano, 

Clece ofreceu unha proposta ambiciosa que 

unía a mecanización de parte do servizo de 

limpeza e a posta en valor do proxecto social 

de Clece. Nesta liña, investiu en maquinaria 

altamente eficiente e respectuosa co medio 

natural, e propuxo un cadro de persoal de 

profesionais formado nun 40 % por traba-

lladores con diversidade funcional proce-

dentes do seu centro especial de emprego, 

Integra CEE.

Como resultado, Clece puxo en marcha un 

servizo de limpeza diferencial que supón un 

salto cualitativo, unindo a responsabilidade 

social e ambiental cunha actitude innovadora 

e proactiva.

Servizos de limpeza para o  
Centro Comercial Larios en Málaga

CON DIVERSIDADE 
FUNCIONAL

40 %
DE MAQUINARIA 

RENOVADA

100 %
+10 MILLÓNS DE VISITANTES AO ANO

SERVIZOS DE LIMPEZA
SECTOR:
CENTROS DE LECER E 
ESPAZOS DEPORTIVOS
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En xuño de 2015, Clece gañou o servizo de lim-

peza das tres plantas industriais da compañía 

portuguesa Continental Mabor - Indústria de 

Pneus S.A.: dúas plantas en Lousado e unha 

planta en Palmela. Esta empresa, fabricante 

de pneumáticos, necesitaba solucións rápidas 

e definitivas, xa que viña arrastrando distintos 

conflitos laborais, como convocatorias de fol-

gas e manifestacións dos traballadores, que 

incidían nos resultados do negocio.

Clece traballou de maneira áxil e coordinada 

establecendo diálogo cos traballadores e sin-

dicatos e conseguindo mediante a xestión dos 

recursos humanos a estabilidade do equipo 

humano. Seleccionou un equipo de encarga-

dos coa experiencia e as habilidades necesarias 

para levaren a cabo a planificación e imple-

mentación das accións de mellora dos servi-

zos, e encargouse da formación e selección, 

logrando ofrecer un servizo de gran calidade 

á compañía.

Continental Mabor - Indústria  
de Pneus S.A. en Portugal 

TRABALLADORES EN 
CADRO DE PERSOAL

PLANTAS 
INDUSTRIAIS

153 3
M2 DE SUPERFICIES  

PARA XESTIÓN 

267 000

SERVIZOS DE LIMPEZA
SECTOR:
INDUSTRIAL
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Desde hai máis de 15 anos, Clece xestiona os 

servizos de limpeza, residuos e lavandaría do 

Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barce-

lona, o complexo hospitalario máis grande de 

Cataluña e un dos máis prestixiosos a nivel esta-

tal. Con tres grandes áreas —xeral, materno-

infantil e traumatoloxía—, ten unha superficie 

de máis de 150 000 m2 e 1 300 camas, caracte-

rísticas que requiren a meirande excelencia en 

desinfección hospitalaria. 

En 2015, Clece incorporou un dos últimos avan-

ces en hixienización e desinfección hospitalaria: 

o sistema Xenex, un robot xerador de radiación 

ultravioleta tipo C, 100 % respectuoso con el. 

Esta tecnoloxía é capaz de eliminar cunha efi-

cacia do 99,99 % a maioría de microorganis-

mos patóxenos en condicións de laboratorio. 

De feito, foi usado con éxito nos Estados Uni-

dos para combater o virus do ébola e presta 

o seu servizo para o tratamento preventivo de 

infeccións nosocomiais en máis de 350 hospi-

tais estadounidenses. 

Robot Xenex no Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona 

SERVIZOS DE LIMPEZA
SECTOR:
HOSPITALARIO
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EN EFICACIA DE DESINFECCIÓN M2 DE SUPERFICIE HOSPITALARIA

99,99 %150 000
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En 2015, Clece renovou o contrato de mante-

mento integral da Cidade Financeira do Banco 

Santander en Boadilla del Monte (Madrid). Co 

novo contrato, até 2019 cumpriranse 15 anos 

de servizo ininterrompido nun dos conxun-

tos inmobiliarios máis importantes de España, 

tanto por dimensións, cunha superficie aproxi-

mada de 250 hectáreas, coma pola complexi-

dade e criticidade das súas instalacións. 

O proxecto inclúe, entre outros, o mante-

mento dos centros de procesos de datos, de 

9 000 m2 de superficie, cunha potencia eléc-

trica de 8 000 quilovatios. Para o seu desen-

volvemento conta cun equipo multidisciplinar 

de máis de 115 persoas, desde enxeñeiros, 

técnicos de mantemento e técnicos de back 
office a especialistas en cableado estruturado 

e microinformática.

Cidade Financeira  
do Banco Santander

HECTÁREAS DE 
SUPERFICIE

250
PROFESIONAIS EN 

CADRO DE PERSOAL

115
9 000 M2 TOTAIS DE CENTROS DE DATOS

MANTEMENTO
SECTOR:
FINANCEIRO
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En xullo de 2015, Clece logrou a adxudicación 

de sete dos 18 lotes en que se dividía o con-

curso para a vixilancia e mantemento de sis-

temas da Consellaría de Sanidade en Valencia. 

Concretamente, foille adxudicado un servizo 

de seguridade na provincia de Castellón, catro 

na provincia de Valencia e dous na provincia 

de Alacante.

A oferta de Clece caracterizouse pola perso-

nalización e a competitividade, tanto para o 

servizo de vixilancia presencial coma para o 

servizo de mantemento de sistemas. O con-

trato inclúe 313 000 horas anuais de servizo de 

vixilancia estimado, ademais da xestión e coor-

dinación de 400 cámaras de videovixilancia, 

340 detectores e 92 centrais de alarma.

Consellaría de Sanidade da  
Generalitat Valenciana

CÁMARAS DE 
VIDEOVIXILANCIA

400
CENTRAIS DE 

ALARMA

92
313 000 HORAS ANUAIS DE VIXILANCIA

SEGURIDADE
SECTOR:
ADMINISTRACIÓN
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Clece adquiriu unha central receptora de alar-

mas que conta coa certificación do Ministerio 

do Interior e desde onde pode xestionar direc-

tamente os sistemas de seguridade instalados 

e as conexións, así como dar aos clientes un 

servizo integrado de seguridade.

Ademais, desde agosto de 2015 ampliou as 

súas actividades no ámbito da seguridade para 

dar servizos de explotación de centrais para a 

conexión, recepción, verificación e, no seu caso, 

resposta e transmisión dos sinais de alarma, 

así como monitorización de sinais de disposi-

tivos auxiliares para a seguridade de persoas, 

de bens mobles ou raíces, ou de cumprimento 

de medidas impostas, e a comunicación ás 

forzas e corpos de seguridade competentes 

nestes casos.

Como resultado, Clece ofrécelles aos seus 

clientes un servizo integrado de seguridade 

física e electrónica que lles asegura a vixilancia 

completa das súas instalacións.

Xestión da central  
receptora de alarmas SEGURIDADE
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PROFESIONAIS  
NO EQUIPO 817 SERVIZO INTEGRADO DE SEGURIDADE 

FÍSICA E ELECTRÓNICA
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Clece presta servizos auxiliares como o de 

recollida de carros no centro de IKEA en Málaga 

desde 2011 grazas á dedicación dun equipo 

composto por 35 profesionais con diversidade 

funcional procedentes do seu centro especial 

de emprego, Integra CEE. Para evitar sobrees-

forzos no cadro de persoal e aumentar a sus-

tentabilidade, Clece mecanizou este servizo 

empregando unha máquina de recollida de 

carros con certificado ECO. O resultado: máis 

organización, flexibilidade e axilidade. 

O bo labor desempeñado favoreceu que IKEA 

externalizase novos servizos en Clece, como 

a selección e entrega de material, o almace-

namento ou a clasificación dentro da tenda. 

Tamén en 2015, superouse con éxito a auditoría 

do código de conduta IWAY de IKEA. 

Servizos auxiliares para  
o centro IKEA en Málaga

ANOS DE  
SERVIZO

4
M2 DE SUPERFICIE 
XESTIONADA

20 000

SERVIZOS AUXILIARES
SECTOR:
CENTROS DE LECER E 
ESPAZOS DEPORTIVOS
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á cidade
SERVIZOS

E Á SÚA CONTORNA



SERVIZOS Á CIDADE E Á SÚA CONTORNA 

Asumindo o reto da crecente sensibilidade 
cidadá polas cuestións ambientais, Clece 
coida tanto dos espazos naturais coma dos 
espazos urbanos mediante distintos servizos 
dirixidos á cidade e á súa contorna. Trátase 
dun ámbito de actuación amplo que require 
a diversificación de actuacións en servizos 
ambientais —operados coa marca Talher—, 
servizos aeroportuarios, alumeado público e mais 
servizos de limpeza viaria e xestión de residuos. 

Servizos de  
xestión de RSU

Servizos  
ambientais

Alumeado  
público

Servizos  
aeroportuarios



SERVIZOS AMBIENTAIS

Clece, por medio da súa filial especializada en 

servizos ambientais, Talher, encárgase da pre-

servación, coidado e restauración da contorna 

cun equipo de 1 442 empregados e actuacións 

que supoñen o tratamento de preto de 4 000 

hectáreas de espazos naturais. Este traballo 

trasládase tamén á concienciación en valores 

ecolóxicos e sustentables mediante proxectos 

de educación e sensibilización ambiental. 

Sobre o terreo, un dos proxectos máis destaca-

dos de 2015 foi a adxudicación do servizo de 

conservación e mantemento do espazo natu-

ral Reserva Biolóxica de Doñana. En educación 

ambiental, Talher encargouse da organización 

das actividades ambientais da Semana Europea 

da Mobilidade en Madrid, e foi a responsable da 

educación ambiental do Concello de Barcelona 

e do servizo de atención, xestión, dinamización 

e realización de actividades do espazo lúdico-

ambiental para familias do Parque da Ciutadella.

4 000 
hectáreas tratadas  
de espazos naturais
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SERVIZOS DE XESTIÓN DE RSU

Dentro da súa actividade, Talher tamén asume 

os servizos de xestión de RSU (recollida de 

residuos urbanos), dirixida a xestionar servizos 

de limpeza municipal e recollida de residuos 

domiciliarios para concellos e mancomunida-

des. Neste eido gañou en 2015 a adxudicación 

do servizo de limpeza e mariñaría do Porto 

de Melilla.

272 000  
cidadáns con servizo  
de alumeado público

70 % 
de aforro medio anual  
en xestión de iluminación
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ALUMEADO PÚBLICO 

Coa iluminación como un elemento clave das 

nosas cidades, Clece continuou en 2015 a súa 

penetración na xestión do alumeado público, 

traballando e contribuíndo a iluminacións 

máis eficientes e sustentables en calquera 

poboación. Xa son 25 599 luminarias as que 

dan servizo a máis de 272 000 cidadáns, con-

seguindo un aforro medio anual superior aos 

cinco millóns de quilovatios. 
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SERVIZOS AEROPORTUARIOS 

Para completar os servizos á cidade e á con-

torna, Clece conta cunha división de servizos 

aeroportuarios. A través de Clece e das súas 

filiais especializadas Clever Handling Servi-

ces e Multiservicios Aeroportuarios (MA) está 

presente en 37 aeroportos (España, Portu-

gal e Reino Unido) e conta co aval de máis 

de 30 anos de experiencia e un equipo de 

2 553 profesionais. 

Entre os principais contratos desta área, en 

2015 destacou o servizo de atención a per-

soas con mobilidade reducida (PMR) do aero-

porto de Luton no Reino Unido, que supuxo o 

segundo deste tipo no Reino Unido tras lograr 

en 2014 o do aeroporto de Belfast, en Irlanda 

do Norte. No ámbito privado, Clece asumiu a 

limpeza de avións da aeroliña Vueling en 12 

aeroportos españois e a do axente de servizos 

de terra Aviapartner, que elixiu a Clece como 

socio no inicio das súas operacións en España. 

2 553  
profesionais en 
cadro de persoal

37  
aeroportos con  
presenza de Clece
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En 2015, Talher consolidouse como empresa 

referente na prevención e extinción de incen-

dios forestais en Castela e León grazas ás cua-

drillas helitransportadas (ELIF). Talher, durante 

máis de oito anos a través de 17 cuadrillas repar-

tidas entre as provincias de León, Salamanca 

e Zamora, loitou contra os incendios forestais 

realizando actuacións encamiñadas á preven-

ción e extinción de incendios.

Entre as tarefas levadas a cabo por Talher para 

a prevención de incendios forestais están a 

poda, a roza, o repaso de devasas, as queimas 

controladas e os traballos de mellora e acondi-

cionamento de infraestruturas. Concretamente 

en 2015, Talher xestionou tres cuadrillas e con-

tou con nove técnicos especialistas en labores 

de extinción e 63 peóns. 

Loita contra incendios forestais 
ELIF en Castela e León

INCENDIOS 
EXTINGUIDOS

+300
PROFESIONAIS 
ESPECIALISTAS

72

PREMIO BATEFUEGOS DE ORO  
AO MELLOR LABOR DE EXTINCIÓN 

PARA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

AMBIENTAIS
SECTOR:
ADMINISTRACIÓN
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Clece Care Services (CCS), filial do Grupo Clece 

no Reino Unido, foi adxudicataria do servizo 

de persoas con mobilidade reducida (PMR) do 

aeroporto de Luton por un período de 5 anos. 

A adxudicación supón prestar este servizo no 

quinto meirande aeroporto do Reino Unido 

en volume de pasaxeiros, atendendo as per-

soas con mobilidade reducida durante a saída 

ou nos tránsitos e conexións. CCS acompaña 

o usuario desde a súa recollida no punto de 

encontro, na facturación e no control de segu-

ridade, até o embarque.

Con 85 profesionais en cadro de persoal e 

unha media anual de máis de 75 000 asisten-

cias, trátase do segundo contrato para a pres-

tación deste servizo no Reino Unido. En 2014, 

adxudicouse este mesmo servizo no aeroporto 

de Belfast City, en Irlanda do Norte.

Servizo a persoas con mobilidade 
reducida no aeroporto de Luton

ASISTENCIAS AO ANO

75 000 

AEROPORTUARIOS
SECTOR:
AEROPORTUARIO
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En setembro de 2015, Clece resultou adxudi-

cataria do contrato de servizo de limpeza de 

avións de Vueling. Este novo contrato, cunha 

ampla cobertura xeográfica, comprende os 

aeroportos de Alacante, Bilbo, Eivisa, Gran 

Canaria, Málaga, Mallorca, Oviedo, Santiago, 

Sevilla, Tenerife Norte, Tenerife Sur e Valencia. 

Clece presentou unha oferta unificada para 

toda a rede de aeroportos onde opera a com-

pañía, cun total de 56 profesionais que reali-

zarán unha media anual de 15 000 operacións 

de limpeza.

Servizo de limpeza  
de avións para Vueling 

OPERACIÓNS DE 
LIMPEZA AO ANO

AEROPORTOS 
NACIONAIS

15 000

12

AEROPORTUARIOS
SECTOR:
AEROPORTUARIO
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Aviapartner é un novo axente de servizos de 

terra que comezou a operar en España en 2015 

confiando en Clece para a prestación do servizo 

de limpeza de avións durante 5 anos. Para aca-

dar a adxudicación, Clece propuxo un plan de 

reestruturación do servizo a medida. 

O contrato comprende os aeroportos de Fuer-

teventura, Lanzarote e Tenerife Sur. Para afron-

tar este novo servizo destinouse un equipo de 

40 profesionais que realizará unha media anual 

de 5 500 operacións de limpeza. 

Servizo de limpeza  
de avións Aviapartner

OPERACIÓNS DE 
LIMPEZA AO ANO 

5 500 
PROFESIONAIS EN 

CADRO DE PERSOAL

40
AEROPORTOS DE FUERTEVENTURA, 

LANZAROTE E TENERIFE SUR 

AEROPORTUARIOS
SECTOR:
AEROPORTUARIO
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2 034 
profesionais  
en Portugal

5
direccións territoriais 

en España

4
contratos asinados  

no Reino Unido



internacional
PRESENZA



PRESENZA INTERNACIONAL  

ESPAÑA,  PORTUGAL E REINO UNIDO

Consolidado en España como  
un operador de referencia  
na prestación de servizos,  
Clece mira ao exterior onde  
ten presenza: en Portugal  
e no Reino Unido, mercados 
estratéxicos para a expansión 
internacional da compañía. 

PORTUGAL

Clece está presente en Portugal con sede cen-

tral en Lisboa. Cun equipo humano de 2 034 

profesionais, as dúas liñas de negocio de maior 

alcance no mercado luso son limpeza e mante-

mento de instalacións. Grandes firmas locais e 

internacionais, como IKEA, a cadea de centros 

comerciais The Style Outlets, o grupo automo-

bilístico Faurencia e EDP Valor, forman parte da 

carteira de clientes de Clece en Portugal. A esta 

carteira sumáronse en 2015 o centro cultural da 

emblemática cidade de Belém e unha das prin-

cipais industrias do país: Indústria de Pneus S.A.

REINO UNIDO

Clece está presente no Reino Unido por medio 

de Clece Care Services (CCS), All Care e Heath 

Lodge. En só dous anos de operacións, a 

empresa conseguiu importantes contratos que 

cimentan as boas perspectivas de expansión no 

mercado británico. En 2015, CCS obtivo a adxu-

dicación do servizo de axuda no domicilio para 

as cidades británicas de Durham, Gateshead 

e Hampshire. Os servizos aeroportuarios son 

outra das liñas que permitiron a Clece abrirse 

camiño no Reino Unido, onde xa está presente 

nos aeroportos de Belfast e Luton xestionando 

os servizos prestados a PMR, pasaxeiros con 

mobilidade reducida. 
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ESPAÑA 

Clece está presente en todo o territorio estatal, 

achegando os seus servizos a todos os niveis 

da Administración e ás empresas privadas. O 

grupo organízase ao redor de cinco direccións 

territoriais e conta con delegacións nas princi-

pais cidades españolas. En España, 70 318 pro-

fesionais prestan diferentes tipos de servizos 

englobados en tres áreas de actividade: servi-

zos ás persoas, servizos aos edificios e servizos 

á cidade e á súa contorna. 

Cinco direccións territoriais e 
delegacións nas principais cidades 
españolas.

CLECE EN ESPAÑA

NORDÉS

LEVANTE

NOROESTE

CENTRO

CANARIAS

SUR
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100 %
das empresas 

certificadas en calidade

12 500
analíticas de control 
alimentario anuais

+280
días ao ano de 

auditorías internas



Comprometidos
COA EXCELENCIA



Para garantir a calidade dos seus servizos, Clece 

aposta por tres principios básicos: cumprir 

coas expectativas e requirimentos dos clien-

tes; un rigoroso cumprimento da lexislación, e 

a mellora continua dos procesos e indicadores 

de xestión. 

Estes principios reflíctense na realidade dia-

ria con máis de 200 días ao ano en auditorías 

externas e máis de 280 días ao ano en auditorías 

internas, así como preto de 12 500 analíticas de 

control alimentario e 1 170 auditorías hixiénicas 

sanitarias ao ano. Trátase dun exhaustivo segui-

mento no que participa un equipo humano de 

31 técnicos superiores e 17 técnicos en materia 

de seguridade alimentaria, dietética e nutrición. 

Como resultado, o 100 % das empresas do 

grupo están certificadas en calidade e, o máis 

importante, isto tradúcese nun alto grao de 

satisfacción dos clientes. Máis de 430 valoraron 

a Clece por riba dun 8 sobre 10. 

Calidade
COMPROMETIDOS  

COA EXCELENCIA

O compromiso de Clece coa 
excelencia fundaméntase na súa 
aposta pola calidade, o medio 
natural, a innovación tecnolóxica 
e a seguridade da información. 
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Entre as certificacións de 2015, destacaron as 

obtidas para o desenvolvemento de actividades 

e proxectos específicos tanto a escala nacio-

nal como internacional. É o caso das certifica-

cións para o desenvolvemento da actividade de 

atención a pasaxeiros con mobilidade reducida 

(PMR) no aeroporto de Belfast e mais para o 

proxecto de limpeza e mariñeiría do Porto de 

Melilla. Tamén o servizo de restauración do Hos-

pital de Majadahonda foi certificado en base á 

norma ISO 22000 de seguridade alimentaria. 

Dentro do compromiso de Clece co coidado do 

medio natural e o desenvolvemento sustenta-

ble, o 90 % das empresas do grupo teñen a cer-

tificación ISO 14001.

Entre os principais fitos de 2015 en materia 

ambiental, cómpre salientar as certificacións 

obtidas por Talher para a xestión de residuos 

sólidos urbanos (RSU) e para o servizo de xes-

tión de puntos de información turística pres-

tado en Zaragoza. 

No que se refire a actuacións de eficiencia ener-

xética, grazas á implantación de caldeiras de 

biomasa en substitución de gasóleo en seis cen-

tros residenciais de Castela e León evitouse a 

emisión de 821 toneladas de CO2. Esta redución 

do impacto ambiental trasládase a calquera dos 

proxectos enerxéticos xestionados por Clece, 

entre eles, os contratados en 2015 para os edi-

ficios de usos múltiples de Tenerife e o Hospital 

FREMAP de Sevilla.

Medio ambiente
DE VALORACIÓN MEDIA  

ENTRE MÁIS DE 430 CLIENTES

8 sobre 10
DAS EMPRESAS DO GRUPO TEÑEN 

CERTIFICACIÓN ISO 14001

90 %
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A aposta pola innovación tecnolóxica atopa un 

dos seus mellores expoñentes no proxecto de 

desinfección hospitalaria Xenex. En 2015, Clece 

importou de forma exclusiva para España e 

Portugal este sistema pioneiro para a desin-

fección no ámbito sanitario. Dous sistemas 

Xenex foron implantados con excelentes resul-

tados nos hospitais Vall d’Hebron de Barcelona 

e La Fe de Valencia. Un terceiro destinouse a 

ensaios e probas de verificación técnico-cien-

tíficas no Centro Nacional de Biotecnoloxía 

(CNB) do Consello Superior de Investigacións 

Científicas (CSIC).

En 2015, tamén se implantou o programa Asisto 

en varios centros nos que Clece presta servi-

zos, e xa o empregan máis de 770 auxiliares. 

Por outra banda, Clece patentou o sistema de 

control de presenza por medio da tecnoloxía 

NFC (Near Field Communication), un sistema 

de comunicación sen fíos de curto alcance. 

Clece estende a innovación a todas as súas acti-

vidades, como demostran algúns dos proxec-

tos en fase de desenvolvemento, entre eles, o 

control de rutas escolares con tecnoloxía NFC, 

a implementación de robótica en tratamentos 

sociosanitarios, a incorporación dun software 

de atención asistencial en residencias e a tele-

xestión da rega para o mercado verde. 

SISTEMA EXCLUSIVO E PIONEIRO  
DE DESINFECCIÓN SANITARIA

Xenex
Innovación
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Para unha protección eficaz da información 

empresarial —tanto propia coma dos clien-

tes—, Clece conta cun sistema de xestión de 

seguridade para velar pola integridade, con-

fidencialidade e dispoñibilidade de todos os 

activos de información da empresa. 

Neste contexto, Clece, Clece Seguridad, Integra 

CEE e Logística certificáronse conforme á nova 

versión da norma ISO 27001.

Obxectivos 2016

En liña coa mellora continua, os retos 

marcados para seguir traballando nestas 

áreas son: 

• Actualizar os sistemas de xestión cos 

requisitos das novas normas ISO 9001 

e ISO 14001 editadas en 2015. 

• Implantar un software para 

a identificación, avaliación e 

seguimento de riscos.

• Certificar a Clece Portugal polas 

normas ISO 9001 e ISO 14001.

• Ampliar o alcance dos certificados de 

Clece Seguridad cos novos servizos da 

central receptora de alarmas (CRA).

• Ampliar a certificación ISO 9001 e 

ISO 14001 en Clece Care Services 

(CCS) á actividade de atención de 

persoas con mobilidade reducida 

(PMR) no aeroporto de Luton.

Seguridade da información

PARA CLECE, CLECE SEGURIDAD, 
LOGÍSTICA E INTEGRA CEE

ISO 27001
Certificación
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SERVIZOS INTEGRAIS

Limpeza

Mantemento integral inmobles/instalacións

PMR

Loxística

Teatros del Canal

Limpeza hospitalaria

SERVIZOS EDUCATIVOS

Escolas infantís

Servizos educativos auxiliares

SERVIZOS SOCIAIS

Atención no domicilio (SAD)

Residencias

Centros de día

Centros de menores

Teleasistencia

Residencia Las Viñas (Tobos, Albacete)

Residencia Santa María de Benquerencia (Toledo) 

CADIG Santa María de Benquerencia (Toledo)

Residencia Núñez de Balboa (Albacete)

RESTAURACIÓN

Hospital Arnau de Vilanova (Lleida)

Restauración 

Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid)

CLECE CENTRAL E DCC

EFICIENCIA ENERXÉTICA
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INTEGRA

Centro especial de emprego

Andalucía 

Centro especial de emprego Cataluña 

Valencia 

Certificación AENOR Centros especiais 

de emprego RP-CSG-028 

Integra

TALHER

Varias actividades

Áreas de xogo (Cáceres e Málaga)

EMAS (zonas verdes Cáceres e Córdoba)

Pegada de carbono

MULTISERVICIOS AEROPORTUARIOS

Limpeza de instalacións e interiores de avións

Xestión PMR

Xestión de salas VIP

Xestión FBO 

LIREBA SERVEIS INTEGRATS

LAFUENTE SERVEIS INTEGRALS

LIMPIEZAS DEYSE

NET BRILL

NDAVANT

ESCUELAS INFANTILES CAVALL  
DE CARTRÓ (CATALUÑA)

UTE ESCUELAS PÍAS

CLECE CARE SERVICES LTD

UTE HOSPITAL UNIVERSITARIO  
PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA 
CLECE/VALORIZA
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6
empresas de servizos 

aeroportuarios

7
empresas de 
multiservizos

2
centros especiais 

de emprego



Estrutura
DO GRUPO CLECE



ESTRUTURA DO GRUPO  

A MARCA CLECE E AS SÚAS FIL IAIS

O Grupo Clece integra no seu 
modelo de negocio distintas 
empresas por medio das que opera 
en áreas específicas de actividade 
ou en determinadas localizacións 
xeográficas, ofrecendo así un servizo a 
medida tanto a través da propia marca 
Clece coma mediante as súas filiais.

CLECE SERVICIOS  
AEROPORTUARIOS

CLEVER HANDLING SERVICES

GAMA FUELLING SERVICES

FBO MADRID

MA MULTISERVICIOS 
AEROPORTUARIOS

SHERPA MALETEROS/PORTERS

AEROPORTUARIO
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EDUCACIÓN

CAVALL DE CARTRÓ 

CLECE SERVICIOS 
EDUCATIVOS

TALHER

SEGURIDADE

CLECE SEGURIDAD

SERVIZOS  

AMBIENTAIS

CENTRO ESPECIAL  

DE EMPREGO

CISBA  
CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO 

GRUPO INTEGRA  
CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO 

LIMPEZA

LAFUENTE SERVEIS 
INTEGRALS

MULTISERVIZOS

CLECE

DEYSE NETEGES I 
MANTENIMENT

LIREBA SERVEIS 
INTEGRATS

LIRECAN 

NET-BRILL

NDAVANT  
MULTISERVEIS

ZAINTZEN

INTERNACIONAL

ALL CARE

CLECE CARE 
SERVICES

HEATH LODGE
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GRUPO CLECE

Cada vez máis presentes  
na vida de máis persoas




