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E
l compromís de Clece amb la societat és 
inherent a la companyia des dels seus 
orígens. Ha estat, en els darrers anys, 
quan hem sentit la necessitat de siste-
matitzar totes les nostres actuacions 
per realitzar-les de la millor manera, 
impulsar-ne l’abast i presentar-les a 
la societat. Així, definim un projecte 
il·lusionant orientat a les persones

Aquesta memòria és el reflex d’aquest gran projecte i 
de tot l’esforç que ha fet Clece en matèria social.
A més, un exercici de transparència, de rendir comptes 
sobre la ineludible contribució de les empreses a la 
societat, no només en l’àmbit econòmic, sinó en dur a 
terme l’activitat de manera responsable tot afavorint el 
benestar social.

El compromís social de Clece es vertebra en les persones. 
L’explicació és senzilla: comptem amb més de 65.000 
treballadors i atenem més d’1 milió de persones l’any. 
En coherència amb la nostra alta capacitat de gestionar 
equips, i amb la nostra activitat pròpia, molt vinculada 
a la prestació de serveis adreçats a persones, el nostre 
compromís social es materialitza principalment en el 
manteniment de l’ocupació, en la integració social de 
col·lectius vulnerables a través de la seva inserció labo-
ral i en la millora de la qualitat de vida dels usuaris dels 
serveis que prestem.

Al tancament del 2013, a Clece treballaven activament 
3.534 persones de diferents col·lectius desfavorits. Per-
sones discapacitades, dones víctimes de violència de 
gènere, persones en risc d’exclusió social i joves amb 
dificultats d’accés al mercat laboral. Persones amb nom 
i cognoms que han trobat, en la feina, una oportunitat i 
una ajuda clau per continuar escrivint autèntiques his-
tòries de superació sota la premissa de la normalitat, de 

sentir-se valorats per les seves capacitats i no per una 
determinada condició social o personal.

En la mateixa línia, a Clece promovem diverses actuacions 
per millorar la qualitat de vida dels usuaris dels serveis 
i sensibilitzar sobre la situació d’aquests col·lectius i 
d’altres. És el cas dels nostres infants i de la gent gran, 
que també necessiten una protecció i unes atencions 
especials, més encara si tenim en compte els complexos 
moments en què ens trobem. En el darrer any, hem dut 
a terme prop de 150 actuacions de tipus social, teràpies 
assistencials especials per als usuaris dels nostres ser-
veis, acords de col·laboració amb altres entitats socials 
o accions de sensibilització.

En el plànol mediambiental, el nostre compromís també 
va de la mà de la nostra activitat, on els serveis mediam-
bientals i d’eficiència energètica cada vegada tenen més 
pes. D’aquesta manera, la contribució de Clece a l’entorn 
està centrada en l’estalvi energètic, la reducció de les 
emissions de CO2 i la sensibilització mediambiental.
Aquesta primera memòria social pretén ser la carta de 
presentació del projecte social i mediambiental de Clece, 
un projecte il·lusionant, sincer i molt humà.

I, el més important: sostenible. La solidesa econòmica 
de la companyia i el mateix concepte del projecte el 
converteixen en una realitat perdurable en el temps.

Els resultats aconseguits ens motiven a continuar tre-
ballant en la mateixa línia. Finalment, només em queda 
donar les gràcies a tots els que, dia a dia, ho han fet 
possible: treballadors, clients, proveïdors, associacions, 
fundacions, etcètera. El nostre objectiu ara és continuar 
evolucionant i impulsant aquest gran projecte social, 
amb objectius nous, amb reptes nous i amb la implicació 
de la nostra gent.

cristóbal Valderas alvarado
director general 

El nostre compromís 
social es materialitza 
en el manteniment 
de l’ocupació, en la 
integració social de 
col·lectius vulnerables 
mitjançant la seva 
inserció laboral i en la 
millora de la qualitat de 
vida dels usuaris dels 
serveis que prestem.

PRIMERA MEMÒRIA SOCIAL
aquesta primera memòria social pretén ser la carta de presentació 
del projecte social i mediambiental de Clece, un projecte il·lusio-
nant, sincer i molt humà. i, el més important: sostenible. la solidesa 
econòmica de la companyia i el mateix concepte del projecte el 
converteixen en una realitat perdurable en el temps.

65.000 treballadors

Fem prop de 150 actuacions 
de tipus social, teràpies 
assistencials, acords amb 
entitats i accions de sensibi-
lització

Més d’un Milió de persones ateses

al tancament del 2013, a 
l’entorn de clece hi van 
treballar activament un 
total de 3.534 persones de 
diFerents col·lectius des-
Favorits

en l’àmbit mediambiental, la 
contribució de clece està 
Focalitzada en l’estalvi 
energètic, la reducció de 
co2 i la sensibilització



comPromÍs 
Clece
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Clece entén el seu compromís amb la societat no com 
un deure de la companyia o una estratègia dissenyada 
de responsabilitat social, sinó com una cosa inherent al 
seu origen i desenvolupament, és a dir, com a part ma-
teixa de la seva essència. A partir d’aquí, la companyia 
vertebra el seu compromís en benefici de les persones. 
Un àmbit d’actuació íntimament vinculat a la història, 
l’activitat i la cultura empresarial de la companyia, una 
cosa fonamental a l’hora d’entendre la seva definició i 
el seu desenvolupament.

El focus de la responsabilitat social no podia ser cap 
altre que les persones en una companyia com Clece, 
on el capital humà ho és tot, ja que compta amb més 
de 65.000 treballadors i atén més d’1 milió de persones 
l’any. En aquest sentit, la companyia duu a terme 4 tipus 

d’actuacions: promoció del manteniment de l’ocupació, 
integració laboral de persones de col·lectius desfavorits, 
sensibilització social sobre els problemes que afronten 
aquests col·lectius i atenció a les persones. A través 
d’aquestes intervencions, Clece aporta diferents bene-
ficis directes i indirectes per a persones de col·lectius 
vulnerables, per als seus clients, per als seus treballadors 
i per al conjunt de la societat.

En l’àmbit mediambiental, dins de les activitats que Clece 
presta, els serveis mediambientals i d’eficiència energètica 
tenen un paper fonamental i una importància creixent. 
A partir d’aquí, la companyia ha desenvolupat la seva 
visió pròpia en matèria de desenvolupament sostenible, 
centrada a contribuir a l’estalvi energètic, la reducció de 
les emissions de CO2 i la sensibilització mediambiental.

L’essència 
d’una empresa social

COL·LECTIUS VULNERABLES TREBALLADORS

◗ generar oportunitats d’inserció laboral en 
un entorn econòmic i professional complicat 

◗ Proporcionar una font d’ingressos alternativa 
a ajudes i subsidis

◗ oferir un entorn que afavoreixi el sentiment 
de pertinença i l’autoestima

◗ impulsar la integració i la normalitat en el 
desenvolupament professional, personal i social 

◗ Fomentar una cultura empresarial centrada 
en les persones i en la preocupació pel proïsme

◗ Facilitar, a través de diverses mesures, la 
integració laboral en la plantilla i la superació 
de situacions personals

◗ reconèixer l’esforç i el paper que els 
treballadors de col·lectius vulnerables tenen 
a Clece

◗ Promoure l’eficiència energètica com a solució sos-
tenible tant econòmicament com mediambientalment 

◗ desenvolupar i gestionar projectes que ajudin a 
reduir les emissions de Co2 a l’atmosfera

◗ impulsar accions de conscienciació mediambiental 
entre els usuaris dels serveis que presta

◗ Crear i implantar programes d’educació ambiental 
a les escoles i per a la ciutadania

MEDI AMBIENT

CLIENTES

◗ Fomentar la seva participació activa en el projecte 
d’integració de col·lectius desfavorits

◗ ajudar a desenvolupar, juntament amb les admi-
nistracions, serveis socials cada vegada més amplis, 
eficients i de qualitat

◗ afavorir que les empreses compleixin la lismi

◗ desenvolupar activitats que complementin els serveis 
contractats com a valor afegit per a l’usuari

SOCIEDAD

◗ Col·laborar per reduir la taxa de desocupació en 
col·lectius vulnerables

◗ Crear oportunitats d’ocupació per a les persones, 
especialment joves, a través de les seves diferents 
activitats

◗ Promoure uns serveis socials de qualitat que garan-
teixin la millor atenció a col·lectius desfavorits

◗ sensibilitzar sobre els problemes als quals han de 
fer front les persones més vulnerables

CLIENTS

SOCIETAT
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Els set eixos 
de la responsabilitat social 
a Clece

ser una empresa social-
ment responsable no és 
una cosa que s’improvisi. 
És una manera de ser 
que es forja a poc a poc, 
amb voluntat de millora, 
capacitat de relació i 
projecció de futur.
clece ha crescut social-
ment amb la seva feina i 
el seu compromís habi-
tual, i aquesta manera de 
fer ha donat lloc a una 
empresa sostenible, una 
empresa de persones 
per a les persones, amb 
valors, que ofereix el 
que la societat necessita, 
una empresa implica-
da de dalt a baix, amb 
fets i no amb paraules, i 
compromesa tant amb 
les persones com amb 
l’entorn. a continuació, 
es desglossen els set 
eixos d’aquest projecte 
de responsabilitat social 
que clece ve sembrant, 
regant i acaronant des 
de fa més de quinze 
anys.

Una empresa 
sostenible 
Clece parteix de 
la premissa que 
només una gestió 
eficaç del negoci 

permetrà, al seu torn, 
invertir i desenvolupar 
una política social 
sòlida i duradora. La 
sostenibilitat del projecte 
empresarial de la 
companyia, tot mantenint 
el rumb del creixement 
dels darrers 15 anys, 
és el que garantirà la 
continuïtat i el màxim 
abast del compromís 
social de la companyia.

Una empresa 
de persones 
per a les 
persones  
Per a Clece, 
el capital 

humà és el seu principal 
actiu estratègic i un valor 
afegit. Compta amb més 
de 65.000 treballadors i 
desenvolupa una intensa 
activitat atenent més d’1 
milió de persones l’any 
a través de diferents 
serveis. Molts d’ells 
dirigits a persones 
grans, nens, persones 
discapacitades, persones 
en risc d’exclusió social 
i dones que pateixen 
violència de gènere. 
L’abast es multiplica a 
través de les diverses 
activitats en les quals 
opera Clece com 
ara neteja, eficiència 
energètica, medi ambient 
o facility management, 
entre d’altres, els 
beneficiaris últims de les 
quals són igualment les 
persones.

 Una empresa 
de valors
El compro-
mís social de 
Clece es basa 
en la mateixa 

cultura corporativa de la 
companyia, centrada en 
l’atenció i en la preocupa-
ció per les persones amb 
les quals interactua dia 
rere dia, ja sigui en l’en-
torn laboral (usuaris dels 
serveis, companys de tre-
ball, clients o proveïdors) 
o en el personal (família, 
amics i societat).

Una empresa 
que té el que 
la societat 
necessita 
Clece 
gestiona una 

de les plantilles més 
àmplies del país, ja que 
és la tercera empresa 
privada d’Espanya en 
nombre de treballadors, 
amb un increment mitjà 
anual de 4.000 llocs 
de treball. Una plantilla 
formada en un 85% 
per dones i que acull 
perfils multidisciplinaris, 
com ara enginyers, 
tècnics i llocs de 
menor qualificació. Una 
estructura empresarial 
que possibilita la 
integració de persones 
de col·lectius desfavorits.

Una empresa 
implicada, 
des de dalt 
fins a baix
El compromís 
social és un 

objectiu prioritari per a la 
direcció i a partir d’aquí, 
mitjançant la comuni-
cació descendent en 
cascada i el mesurament 
d’objectius, forma part 
de la manera fer de tots 
els que cada dia gestio-
nen equips humans en 
les diferents direccions 
regionals i les diferents 
àrees d’activitat de la 
companyia.

Una empresa 
de fets, no de 
paraules
Clece compta, 
entre els seus 
treballadors, 

amb 3.534 persones 
pertanyents a col·lectius 
desfavorits: persones 
discapacitades, dones 
víctimes de violència de 
gènere i persones en risc 
d’exclusió social. Per dur 
a terme aquest projecte, 
Clece col·labora amb més 
de 200 associacions, 
fundacions, entitats soci-
als i organismes públics, 
com a fonts de selecció 
i inserció de col·lectius 
desfavorits. A més, la 
companyia duu a terme 
anualment intervencions 
destinades a millorar la 
qualitat de vida dels seus 
treballadors i dels usuaris 
dels serveis socials que 
presta.

Una empresa 
implicada amb 
l’entorn  
El compromís 
amb el 

desenvolupament 
sostenible és inherent a 
la mateixa activitat de 
Clece, que s’evidencia 
en la seva actuació 
com a empresa de 
serveis energètics 
(ESE), tot ajudant a 
reduir les emissions 
de CO2 a l’ambient, 
i a través d’àrees 
que desenvolupen 
programes d’educació i 
sensibilització ambiental. 
Aquesta preocupació 
per l’entorn s’evidencia 
també a través de 
diferents actuacions 
i mesures adoptades 
en les seves oficines i 
centres que gestiona per 
a tercers.

1 2 3 4 5 6 7



comPromesos
amb 

la societat
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Amb les persones 
més vulnerables

Les persones constitueixen l’eix de la responsabilitat so-
cial de Clece. Una visió que, en els darrers anys, marcats 
per la crisi econòmica i les altes taxes de desocupació 
a Espanya, s’ha orientat a donar resposta a dos grans 
problemes que pateixen moltes persones en la nostra 
societat: la desocupació i la marcada dificultat dels col-
lectius desfavorits a l’hora de trobar un lloc de treball.

En aquest context, Clece ha definit el seu compromís 
amb les persones en un triple vessant:

◗  La promoció del manteniment de l’ocupació.
◗  El foment de la igualtat d’oportunitats a través de 
la integració de persones amb problemes d’accés a 
l’ocupació procedents de col·lectius socialment des-
favorits com ara persones discapacitades, persones 
en risc d’exclusió social, dones que pateixen violència 
de gènere, així com joves aturats.
◗ La millora de la qualitat de vida dels seus treballa-
dors a través de l’ocupació i dels usuaris dels serveis 
socials que presta, principalment persones grans, 
dependents i en risc d’exclusió social.

La responsabilitat social de Clece amb l’ocupació, la in-
tegració laboral i, en general, amb la societat, és possible 
gràcies al compromís global de tots els treballadors i a 
la implicació de la direcció. El projecte social de Clece 
és, per tant, un objectiu estratègic i prioritari transversal 
a tota la companyia.

la integració com a realitat

Clece va tancar el 2013 amb 3.534 persones de diferents 
col·lectius desfavorits treballant activament a la com-
panyia. La gran majoria són persones amb discapacitat, 
però destaca l’esforç d’integrar, el 2013, dones víctimes 
de violència de gènere, fins a aconseguir 116 professi-
onals (un 160% més que l’any anterior) i persones en 
risc d’exclusió social, que ja arriben als 135 treballadors, 
quatre vegades més que el 2012.

Per dur a terme aquest projecte, Clece col·labora amb 
més de 200 associacions, fundacions, entitats socials i 
organismes públics com a fonts de selecció a l’hora d’in-
corporar persones de col·lectius vulnerables. La inserció 
completa i eficaç d’aquests treballadors s’aconsegueix 
a partir d’un seguiment continu del seu rendiment i de 
les necessitats. La companyia ofereix un entorn laboral 
motivador.

la normalitat com a manera d’actuar

A Clece, la normalitat és la clau. I actuar amb normalitat en 
relació amb persones de col·lectius vulnerables significa 
valorar i tractar les persones per les seves qualitats i per 
les seves capacitats, no perquè tinguin una determinada 
discapacitat o visquin una situació personal excepcional.
Aquesta és, potser, la millor forma d’integració: oferir, a 
aquestes persones, les mateixes oportunitats laborals, 
sense discriminar-los per la seva situació particular o pel 
seu problema, i comportar-se i actuar-hi com es faria 
amb qualsevol altra persona.

La responsabilitat 
social de Clece 
s’articula mitjançant 
la integració laboral i 
el foment de l’ocupació 
entre les persones 
més vulnerables, així 
els donem la seva 
oportunitat.

LA CLAU ÉS LA NORMALITAT

Aquesta és potser la millor forma d’integració: oferir, a aquestes 
persones, les mateixes oportunitats, sense discriminar-los per la seva 
particular situació o pel seu problema, i comportar-se i actuar-hi 
com es faria amb qualsevol, valorant-los per les seves qualitats i 
capacitats.

3.534
el 2013, 3.534 PersoNes DesFaVoriDes VaN Treballar a clece 

DesTaca l’esForç 
D’iNTegrar DoNes 

VÍcTimes De ViolèNcia 
De gèNere, cosa que 

ha Permès iNTegrar 116 
ProFessioNals

clece col·labora amb 
mÉs De 200 associacioNs, 

FuNDacioNs, eNTiTaTs 
socials i orgaNismes 

Públics Per aFaVorir la 
iNTegració
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Persones discapacitades
La integració de persones discapacitades és un dels 
principals eixos d’actuació de Clece en matèria de res-
ponsabilitat social. La companyia va tancar el 2013 amb 
3.283 persones discapacitades com a part activa de la 
seva plantilla, xifra que supera àmpliament el 2% esta-
blert en la Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI).

El repte és abordar el problema des de la normalitat, 
tractar de manera justa a tots per igual, saltant-nos les 
barreres dels prejudicis i els estigmes i tot creant ocu-
pació especialment per als col·lectius que més estan 
acusant la conjuntura econòmica, com és el cas de les 
persones discapacitades.

Aquesta filosofia, sota la qual treballen tots els professi-
onals que gestionen i seleccionen recursos humans dins 
de Clece, va portar que, el 2103, el nombre de treballadors 
amb alguna discapacitat augmentés un 22% respecte 
l’any anterior. En total, 592 persones perfectament in-
tegrades a la plantilla de la companyia, que aporten el 
seu saber fer i la seva professionalitat per sobre de la 
seva discapacitat, i que són un exemple de superació i 
esforç per a tots els treballadors de Clece.

Cal destacar el paper de la companyia en la integració 
laboral d’aquest col·lectiu a través d’Integra, centre es-
pecial de treball, on el 90% dels seus treballadors són 
persones discapacitades.

A tancament del 2013, les regions que més representació de persones discapacitades tenien dins de la seva plantilla 
van ser les Balears i Astúries, on el 13% dels treballadors de Clece tenia alguna discapacitat. Les van seguir el País 
Basc, amb un 10%, i Melilla, La Rioja i Ceuta, amb prop del 8%. La majoria de la resta de regions van tenir entre un 
4% i un 5% de representació d’aquest col·lectiu pel que fa al total de la plantilla, per sobre del 2% que estableix la llei.

Si bé la integració laboral és, ara com ara, la princi-
pal contribució de Clece cap a aquest col·lectiu, Clece 
treballa, també, en altres iniciatives en benefici de les 
persones discapacitades. D’aquesta manera, promou la 
compra de productes i serveis necessaris per a la seva 
activitat diària (neteja, manteniment, material d’oficina, 
etc.) a centres especials de treball, empreses subjectes 
a l’obligació legal de cobrir el 70% dels seus llocs de 
treball amb persones discapacitades. Addicionalment, 
les diferents direccions regionals duen a terme accions 
solidàries en favor d’associacions vinculades amb el 
món de la discapacitat.

En aquesta línia, el 2013, la direcció regional nord-est de 
Clece va col·laborar en diferents dates assenyalades amb 
col·lectius amb discapacitat. Per Nadal, la felicitació es 
va fer amb targetes artesanes elaborades per persones 
amb síndrome de Down i, per la diada de Sant Jordi, es va 
regalar una rosa a cada treballadora amb flors adquirides 
a un centre especial de treball, que van lliurar de manera 
personalitzada treballadors amb síndrome de Down.

A més, Clece, especialment a través d’Integra, organitza 
i col·labora en actes i jornades orientades a sensibilitzar i 
crear consciència social sobre la situació de les persones 
discapacitades, a promoure la igualtat d’oportunitats 
laborals dins de les empreses i a enderrocar barreres 
per a la contractació de professionals dins d’aquest 
col·lectiu. En aquest àmbit, va destacar especialment la 
celebració del Dia de la Discapacitat, el 3 de desembre, 

data en la qual Integra va promoure diverses activitats 
d’oci i esport acompanyades de conferències per sen-
sibilitzar la població sobre la realitat de la discapacitat. 
També va ser destacada la participació d’Integra en les 
fires Discapacitat i Feina, de Barcelona; i Ocupació i Dis-
capacitat, de Madrid, dues cites ineludibles per facilitar 
el contacte de candidats amb discapacitat i empreses 
contractadores.

Finalment, dins de la mateixa activitat de Clece, la com-
panyia gestiona centres assistencials per a persones 
discapacitades dins dels quals fa una tasca constant de 
recerca i desenvolupament de noves tècniques i teràpies 
avançades per al tractament i la sociabilització de les 
persones a les quals assisteix. Teràpies amb animals, 
tallers ocupacionals o jornades de convivència, entre 
d’altres. Iniciatives que, en molts casos, van més enllà 
del contracte subscrit amb l’administració adjudicatària, 
però que es desenvolupen des de la vocació d’atendre 
amb el màxim nivell de qualitat els usuaris dels centres, 
vetllant sempre per contribuir a la seva integració soci-
al, el seu benestar i la seva qualitat de vida. En aquest 
àmbit, el 2013, la direcció regional de Canàries de Clece 
va impulsar projectes innovadors en els centres que 
gestiona entre els quals destaquen els programes Surf 
per a tots; Teràpia assistida amb cavalls; Pàdel adaptat 
o Teràpia assistida amb gossos. De la seva banda, a la 
direcció regional d’Andalusia van endegar l’edició d’una 
revista feta pels usuaris de la residència de gent gran 
amb discapacitat de Martos (Jaén).

Font: Institut Nacional d’Estadística, dades del 2012
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8
la DesocuPació eNTre els 
DiscaPaciTaTs És 8 PuNTs 

mÉs graN que eNTre els No 
DiscaPaciTaTs

trabajadores Clece 2013

Total treballadors Total treballadors discapacitats % discapacitats / total
2013 2012 2013 2013

andalusia 13.270 312 358 2,7
aragó 1.036 23 36 3,5
astúries 1.078 139 141 13,1
balears 904 89 119 13,2
Canàries 4.091 188 203 5,0
Cantàbria 864 22 35 4,1
Castella-la manxa 1.865 48 59 3,2
Castella i lleó 5.005 136 169 3,4
Catalunya 10.758 536 568 5,3
Ceuta 229 15 17 7,4
extremadura 608 4 14 2,3
galícia 2.401 101 119 5,0
la rioja 527 26 40 7,6
madrid 13.342 662 958 7,2
melilla 644 45 54 8,4
múrcia 717 42 43 6,0
navarra 450 8 8 1,8
País basc 1.132 104 116 10,2
València 5.698 193 226 4,0
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La Inmaculada té discapacitat sensorial amb pèrdua 
total auditiva i es comunica mitjançant el llenguatge 
de signes. Abans de trobar l’estabilitat laboral a Cle-
ce, va encadenar diferents ocupacions com a perso-
nal de neteja, perruquera i esteticista i professora de 
llenguatge de signes. Ara ha trobat el seu lloc atenent 
gent gran en el servei d’ajuda a domicili de Màlaga, 
gestionat per Clece.

Amb els seus companys de treball i amb la gent gran 
«se sent com en família, li encanta el que fa i sempre 
va amb un somriure a la feina». La seva discapacitat 
no suposa cap impediment per desenvolupar la seva 
feina diàriament, que concilia amb l’atenció dels seus 
fills i compagina amb l’ensenyament del llenguatge 
de signes, dos cops a la setmana, precisament en 
el col·legi dels seus fills. En altres feines va sentir la 
discriminació per la seva discapacitat, un sentiment 
que no ha tornat a experimentar des que forma part 
de Clece.

En família

Surf per a tots

Clece va resultar adjudicatària del servei de neteja 
dels hospitals Virgen de la Torre, a Madrid, i de El 
Escorial, a la localitat de El Escorial, Madrid. Per a la 
prestació del servei, Clece va apostar per un model 
en el qual el 100% de la plantilla estava format per 
persones discapacitades.

D’aquesta manera, a través del centre especial de 
treball de Clece, Integra CEE, es van triar 54 per-
sones totalment qualificades per a la prestació 
del servei. Una iniciativa pionera en ser una de les 
primeres en les quals un servei d’aquest tipus és co-
bert al 100% per persones amb discapacitat. Aques-
tes persones presten un servei de neteja de més de 
180 llits i cap a 26.800 metres quadrats a tots dos 
hospitals, incloent la neteja de zones crítiques i se-
micrítiques com ara quiròfans, sales de part o sales 
de cirurgia. Espais que, a més, requereixen fer servir 
una tecnologia avançada per a les tasques d’esteri-
lització i desinfecció subjectes a estrictes criteris de 
qualitat.

Una experiència que promou la igualtat d’oportu-
nitats en el terreny empresarial i ajuda a trencar les 
barreres cap a aquest col·lectiu.

100% 
capacitats

Surf per a tots és un projecte social terapèutic els be-
neficiaris del qual són les persones amb discapacitat 
intel·lectual del centre d’atenció a minusvàlids psí-
quics (CAMP) de San José de Las Longueras, situat a 
Telde, Gran Canària. La platja de la Laja es converteix 
en l’escenari perfecte perquè els alumnes del centre 
desenvolupin les seves habilitats esportives gràcies 
al suau onatge que ofereix aquest litoral, mentre que 
potencien la seva capacitat psicomotriu i s’afavoreix 
la seva integració social. El projecte fa servir el medi 
aquàtic com a principal referent de treball i la platja 

com a context educatiu i espai d’inclusió i autorea-
lització. L’objectiu és que els participants facin una 
activitat d’oci que els permeti integrar-se amb norma-
litat i igualtat d’oportunitats, apropar l’esport, el surf i 
la seva cultura i aprofitar els beneficis que el surf i les 
platges tenen per desenvolupar una activitat terapèu-
tica diferent. D’aquesta manera, ja s’han complert tres 
edicions d’aquesta innovadora iniciativa que, el 2013, 
va ser reconeguda per la Fundació Repsol a través 
dels premis que atorga als projectes solidaris amb 
capacitat de portar somriures a col·lectius desfavorits.
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Suport a les dones víctimes 
de la violència de gènere

La violència de gènere constitueix un problema tant físic 
com psíquic per a totes aquelles dones que la pateixen 
o l’han patida alguna vegada a la seva vida. Per a moltes 
d’elles suposa, a més, una veritable situació d’aïllament de 
la vida laboral i social. Les conseqüències transcendeixen 
les víctimes directes, ja que també afecten les seves 
famílies, els seus amics i la societat en el seu conjunt.

Un problema que la Unió Europea ha qualificat com 
un «gran abús dels drets humans». Segons la primera 
enquesta sobre violència de gènere d’àmbit europeu, 
un 33% de les dones europees i un 22% de les dones 

espanyoles han patit violència física o sexual alguna 
vegada a la seva vida, xifres que reflecteixen la gravetat 
de la situació. A Espanya, gairebé deu anys després 
d’entrar en vigor la Llei de mesures de protecció integral 
de violència de gènere, ja són 641 dones les que han 
perdut la vida a mans de les seves parelles i exparelles. 
El 2013, el tràgic balanç va ser de 54 dones assassinades 
i 42 menors orfes per aquesta causa. Només en 11 dels 
casos es va denunciar el maltractament. En la mateixa 
línia, es calcula que, de les 600.000 dones que pateixen 
maltractament, només el 25% s’atreveix a explicar-ho.

suport a la inserció laboral

22%

El 22% de les dones espanyoles ha 

patit violència física o sexual alguna 

vegada a la seva vida.
33%

El 33% de les dones europees ha 

patit violència de gènere alguna 

vegada a la seva vida

Font: primera enquesta sobre violència de gènere a Europa

25%

Es calcula que de les 600.000 dones que pateixen maltractament a Espanya, 

solament el 25% s’atreveix a explicar-ho

2013: xifres del maltractament a espanya

dones assassinades 

54
menors orfes 
42

només onze van denunciar 
el maltractament

percentatges del maltractament a espanya i europa

11

Un panorama complex que necessita el compromís de 
tota la societat. Amb l’objectiu de formar part d’aquest 
compromís, Clece dóna suport a les dones víctimes 
de violència de gènere tot afavorint la seva promoció 
i l’accés al mercat laboral. Les seqüeles del maltracta-
ment dificulten l’accés a l’ocupació, però, al seu torn, la 
incorporació al mercat de treball és una de les principals 
vies per recuperar l’autoestima, l’autonomia personal i la 
independència econòmica, factors clau per recuperar el 
control de la seva vida. Davant d’aquesta circumstància, 
en els darrers anys Clece ha fet un esforç important per 
donar una oportunitat laboral a dones en aquesta situació 
tot incidint en el seu benestar psicosocial i en la qualitat 
de vida. El 2013, Clece va incorporar, a la seva plantilla, 
71 dones víctimes de violència de gènere, cosa que va 
suposar tancar l’any amb 116 treballadores procedents 
d’aquest col·lectiu.

En línia amb el suport a la integració laboral, el 2013 
Clece també va dur a terme diferents iniciatives, com ara 
accions d’orientació laboral o programes de pràctiques 
no laborals a través de col·laboracions amb diverses 
entitats. Cal destacar la col·laboració amb el programa 
«Pràctiques professionals, camí a la inserció» promogut 
per la Fundació Dones de Còrdova amb la Delegació de 
Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Còrdova pel qual tres 
persones van fer pràctiques laborals en el servei d’atenció 
a domicili de Còrdova, gestionat per Clece, i, gràcies a 
les quals, finalment una d’elles va ser contractada. D’altra 
banda, amb la Fundació Integra, Clece va col·laborar en 
un taller formatiu dirigit als tècnics d’orientació laboral 
de les oficines d’ocupació de la Comunitat de Madrid 
especialitzats en orientació laboral a dones víctimes 
de violència de gènere tot impartint el mòdul «El meu 
primer dia de feina».

La companyia duu a terme, també, diferents intervencions 
per donar suport a treballadores que han patit casos de 
violència de gènere, com ara assessorament legal, ajuda 
personal, reubicació laboral i mesures de conciliació de 
manera individualitzada. En aquest sentit, i aprofitant la 
seva presència a tota la península Ibèrica, Clece facilita, 
a dones que han patit aquesta xacra, la reubicació dins 
de la companyia en altres comunitats autònomes tot 
facilitant-los que refacin les seves vides allunyades de 
l’origen del seu problema.

Una altra de les línies d’actuació de Clece és la partici-
pació en diferents iniciatives adreçades a sensibilitzar 
i conscienciar sobre aquest problema. Entre aquestes 
iniciatives, el 2013 es va unir a la Xarxa d’Empreses per 
una Societat Lliure de Violència de Gènere, promoguda 

pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Una 
incorporació que va reforçar el compromís de Clece a 
l’hora de sensibilitzar la societat i promoure la inserció 
laboral de dones víctimes de maltractament. Com a 
membre d’aquesta xarxa d’empreses, Clece comparteix 
els objectius de sensibilitzar la societat sobre la igual-
tat i el respecte als drets fonamentals, avançar en la 
construcció d’una societat lliure de violència de gènere 
i promoure la inserció de dones víctimes de violència 
de gènere. De la mateixa manera, la companyia es com-
promet a estendre i comunicar el compromís cap als 
seus treballadors, cap a les empreses proveïdores, cap 
als seus clients i cap a altres organitzacions, sindicats 
i agents socials.

També en l’àmbit de la sensibilització, Clece va participar 
en la I Jornada del Pacte Empresarial Valencià contra la 
Violència sobre la Dona, jornada orientada a la recerca 
conjunta, entre empreses adherides al pacte i la Con-
selleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana, 
de solucions per a l’accés al món laboral de les víctimes 
de violència de gènere, tot contribuint al fet que totes 
aquestes dones disposin de les mateixes oportunitats 
per al seu ple desenvolupament. Clece també va estar 
present al I Congrés Internacional de Dones Supervivents, 
celebrat a València, on es va donar veu a testimoniatges 
positius de dones supervivents que estan actuant com a 
agents de canvi social. En aquest Congrés, Clece va ser 
una de les empreses premiades per la seva implicació 
destacada en la construcció d’una societat en igualtat 
i lliure de violència cap a les dones durant l’any 2013.

La Fundació Integra també va distingir Clece per la seva 
implicació especial i la seva actuació amb les persones 
en situació d’exclusió social durant la trobada «Inte-
gració laboral i RSE: valors que transformen», un acte 
que va reunir més de 150 responsables de RH, RSC i 
comunicació per afrontar el repte de la inserció laboral 
de col·lectius en risc d’exclusió.

 



«Un àngel de la guarda». Així defineix Clece la Patri-
cia. Aquesta jove canària va patir assetjament psico-
lògic i maltractament per part de la seva exparella. 
Després de tenir la valentia de trencar amb aquesta 
situació, es va trobar sola amb el seu fill de dos anys, 
sense feina, sense protecció familiar i depenent de la 
caritat i d’ajudes socials. Quan les ajudes socials es 

van acabar, a Clece va trobar una oportunitat laboral 
a partir de la qual va refer la seva vida. Actualment, 
treballa a l’àrea de serveis aeroportuaris a l’aeroport 
de Gran Canària. Ajuda els passatgers de mobilitat 
reduïda a embarcar i desembarcar. Una feina amb 
la qual assegura «sentir-se útil i agraïda» per poder 
retornar a la societat l’ajuda que ella va trobar a Clece.

L’àngel de la Patricia
Les inicials J. M. M. amaguen una dona lluitadora, 
exemple de com és possible escapar de la violència 
de gènere. En aquesta fugida cap endavant, Clece li 
va facilitar el trasllat de residència i un lloc de treball 
on poder deixar anar la seva vocació d’ajuda a altres 
persones. Des de llavors treballa en el menjador d’un 
centre per a la gent gran.

Al costat de la realització professional, aquesta feina 
constitueix una forma d’evasió i una sortida. Entre 
altres fites, J. M. M. ara pren les seves decisions i 
assegura que, en mirar-se al mirall, veu «una dona 
molt més valenta i decidida» i se sent «una persona 
nova, que ha passat del no-res al tot». Amb la seva 
experiència vol mostrar, a altres víctimes de violència 
de gènere, que «es pot tirar endavant».

Els continus episodis de maltractaments van obligar la 
Francisca a abandonar la seva llar. La seva precipitada 
sortida la va conduir a una ciutat nova, sola, amb els 
seus 5 fills, sense feina i sense cap ajuda. Després de 
trobar una primera ocupació, agraeix, a Clece, la com-
prensió i el tracte que hi ha rebut. Especialment du-
rant un episodi de depressió que la va obligar a estar 
de baixa laboral. Superats els moments més difícils, 
a l’empresa va trobar un entorn laboral proper i de 
confiança que li va facilitar refer la seva vida. A Clece 
també va trobar suport per a la seva família amb una 
oportunitat laboral per a dos dels seus cinc fills.

Del no-res 
al tot

Hi ha sortida
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Persones en risc 
d’exclusió social

La crisi econòmica o la situació del mercat laboral han contribuït al fet que els col·lectius que freqüentment ex-
perimenten l’exclusió social siguin més vulnerables. La taxa de desocupació, el nivell educatiu, la dificultat d’accés 
a un habitatge, els ingressos baixos, la precarietat laboral, l’abandó d’un centre assistencial o penitenciari o un 
problema d’addicció són alguns dels detonants d’una situació d’exclusió social.

Clece aposta per la inserció al mercat de treball com una 
de les vies més efectives per sortir de l’exclusió social. 
D’aquesta manera, la companyia va tancar el 2013 amb 
un total de 135 treballadors en aquesta situació, quatre 
vegades més que el 2012. Juntament amb la integració 
laboral, Clece també ha endegat diferents iniciatives 
dirigides a fomentar l’ocupació de persones en risc 
d’exclusió, tasca per la qual col·labora activament amb 
diferents associacions, fundacions i administracions en 
accions de formació professional ocupacional per a 
aturats o col·lectius especials o amb risc d’exclusió soci-
olaboral. En aquest àmbit, el 2013 Clece va participar en 
diversos programes com ara el projecte de pràctiques 
professionals «Camí a la Inserció» de la Fundació Dones 

a Còrdova per afavorir el treball de dones aturades o 
el Projecte Jaén Proempleo, que té l’objectiu principal 
d’oferir, a persones demandants d’ocupació, una opor-
tunitat de pràctica professional acompanyada de la 
formació adequada.

El Programa Arquimedes a Andalusia, adreçat a acon-
seguir la normalització i la integració social plena de 
les persones amb problemes de drogodependències i 
addiccions, va ser un altre dels projectes en els quals 
va col·laborar Clece el 2013, ja que va contractar tres de 
les persones participants.

També adreçat a la inserció de persones drogodepen-
dents, Clece va col·laborar a Portugal amb el Programa 
Vida-Emprego, gràcies a l’acord aconseguit amb l’Instituto 
da Droga i Toxicodependencia i l’Institut d’Ocupació i 
Formació Professional portuguès, IEFP.
Al costat de la Fundació per a la Formació i l’Ocupació 
de Castella i Lleó (Foremcyl), Clece va donar suport a la 
incorporació de reclusos i altres persones en risc d’exclu-
sió social facilitant-los pràctiques laborals a Valladolid.

De la mateixa manera, Clece va renovar la seva col·labo-
ració, per tercer any consecutiu, amb la Fundació Secre-
tariat Gitano a València per impartir un curs de neteja 

professional a 15 dones en risc d’exclusió social amb el 
compromís de contractar un terç de les participants.
L’esforç fet en aquest camp va ser reconegut per una 
altra de les entitats amb les quals Clece col·labora ac-
tivament: la Fundació Ilundáin de Navarra va premiar 
Clece pel seu suport a joves usuaris del programa Lan 
Sarreran dels quals va contractar 38 participants.

Juntament amb les iniciatives de foment de l’ocupació, 
Clece també va desplegar, al llarg de tota la geografia, 
altres actuacions a favor de les persones en risc d’exclu-
sió social entre les quals destaquen les donacions i les 
campanyes solidàries de recollida d’aliments i articles 
de primera necessitat. Entre altres accions importants, 
Clece va participar en diverses «operacions quilo» en 
col·laboració amb administracions i entitats locals. Va ser 
el cas de l’«operació quilo» promoguda per l’equip del 
servei d’ajuda a domicili de Màlaga, que va aconseguir 
donar una tona d’aliments o la que va fer el personal 
del servei d’ajuda a domicili de la localitat del Rincón de 
la Victòria, Màlaga, que va reunir 1,2 tones d’aliments. A 
Catalunya, des dels serveis d’atenció a domicili gestionats 
per Clece a la comunitat, també es va recollir una tona 
d’aliments donats a diferents bancs d’aliments.

Percentatges d’exclusió social a europa [Font: eurostat]
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Un dels col·lectius subjecte a situacions de més vul-
nerabilitat és el format per les persones drogodepen-
dents. Des del 2012, la delegació de Clece a Portugal 
col·labora amb el Programa Vida-Emprego, de l’Insti-
tut da Droga i Toxicodependencia i l’Institut d’Ocupa-
ció i Formació Professional portuguès per a la inserció 
de persones drogodependents al mercat laboral.

Un acord que ha fet possible que, actualment, 6 
persones amb aquesta problemàtica tinguin una 
oportunitat laboral després de la seva rehabilitació. 
D’aquesta manera, Clece va contractar-ne tres per al 
seu equip de l’Hospital de Guarda i tres per a l’Hospi-
tal IPO de Lisboa.

 

Ocupació i vida 

El 2013, Clece va renovar el seu compromís amb la 
Fundació del Secretariat Gitano a València. És el 
tercer any consecutiu que Clece imparteix un taller 
de neteja professional de 25 hores per a 15 dones en 
risc d’exclusió social, on van aprendre tècniques de 
neteja d’interiors, d’immobles, hospitalària i gestió de 
residus.

En aquest taller, Clece es va comprometre a contrac-
tar un 33% de les participants que van acabar la for-
mació i afavorir el seu desenvolupament professional.

 

Compromís renovat

La Margarita, més coneguda com a Servanda, té 49 
anys i és de Santa Lucía de Vecindario, Las Palmas 
de Gran Canaria. Pateix fibromiàlgia i osteoporosi. Un 
diagnòstic que es va sumar a una situació econòmica 
i familiar molt complicada. Ella i el seu marit es van 
quedar sense feina. Quan va deixar de percebre les 
ajudes socials que li permetien pagar la hipoteca, va 
haver de lliurar la seva casa al banc. Poc després, a la 
seva filla li van detectar una malaltia degenerativa.

Al llindar de l’exclusió social, va començar a treballar 
per a Clece a l’àrea de Serveis Socials. Un contrac-
te que va donar un gir a la seva vida en permetre-li 
comptar amb els recursos per mantenir la seva famí-
lia. «Passem de no tenir res a poder pagar el lloguer, 
els estudis dels meus fills o el transport hospitalari 
de la meva filla malalta. Em sento una persona nova, 
respectada i escoltada», afirma la Servanda.

Una persona nova 
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Gent gran
A través de la divisió de Serveis Socials, Clece treballa 
àmpliament amb la gent gran en estreta col·laboració 
amb les administracions públiques. Actualment, gestio-
na íntegrament o parcialment més de 120 residències i 
més de mig centenar de centres de dia en tot el territori 
nacional. En aquestes instal·lacions, vetlla pel benestar 
i la qualitat de vida de més de 12.000 persones grans.

A més de la gestió de residències, els recursos assisten-
cials que presta per a aquest col·lectiu són la teleassis-
tència i el servei d’atenció domiciliària (SAD). En total, 
més de 22.000 professionals treballen en l’atenció de 
cap a 87.000 persones grans, que reben cada dia una 
atenció propera per afavorir, en tot moment, el man-

Per fer-ho, els professionals de Clece desenvolupen, de 
manera voluntària, teràpies innovadores i de benestar, 
accions solidàries i iniciatives de sensibilització. Així, en 
les residències, centres de dia o amb usuaris de SAD 
es duen a terme activitats de jardineria, jornades de 
convivència, tallers ocupacionals, activitats de familia-
rització amb l’entorn, concursos o activitats lúdiques i 
culturals. En la seva tasca de sensibilització, Clece promou 
iniciatives com ara jornades, trobades intergeneracio-
nals o activitats amb familiars i cuidadors per afrontar 
qüestions amb un interès especial per a la gent gran 
així com per reconèixer el paper tan important que la 
tercera edat té en la nostra societat. A més, des de les 
diferents delegacions territorials de la companyia, es 

des, el foment de la motivació i l’autoestima així com 
el desenvolupament de la psicomotricitat. També a les 
Illes Canàries, des del centre sociosanitari San Sebastián 
de La Orotava, a Santa Cruz de Tenerife, es va activar 
un taller ocupacional de jardineria i, gràcies al conveni 
de col·laboració aconseguit amb l’Associació Terriablue, 
aquest centre també va iniciar un programa de teràpia 
assistida amb gossos fora de contracte.

Andalusia, on la companyia té una especial presència 
en la prestació de serveis a gent gran en col·laboració 
amb les administracions públiques regionals i locals, 
va ser un altre dels principals àmbits de l’acció social 
de Clece adreçada al col·lectiu de la gent gran. Clece 
va promoure diverses activitats lúdiques com ara la 
jornada de convivència dels usuaris de tallers comu-
nitaris de la Diputació de Jaén, que va reunir més de 
300 persones grans a la localitat de Mengíbar (Jaén) o 
les I Jornades Intergeneracionals de Cártama, Màlaga, 
amb la participació de l’escola infantil Las Dos Rosas i 
la unitat d’estada diürna (UED) d’Aljaima, Màlaga, sent 
un punt de trobada entre gent gran i infants. L’UED 
d’Aljaima també va ser escenari de diferents activitats al 
llarg de l’any, en les quals van participar tant els usuaris 
i treballadors del centre com les famílies de tots dos.

Entenent l’oci com un element clau de benestar, Clece 
s’esforça per apropar una oferta d’oci que satisfaci les 
necessitats i les expectatives de la gent gran. En els 
centres i residències que gestiona al llarg de tota la 
geografia promou diverses activitats lúdiques i cul-
turals. Algunes de les més destacades el 2013 van ser 
l’actuació del grup de danses africanes Pachamama a 
la residència Massamagrell de València, la festa de 10è 
aniversari de gestió integral de la residència Fort Pienc 
a Barcelona o les Jornades de Jazz promogudes pel 
centre social de gent gran de Melilla.

Clece també va materialitzar el seu compromís amb la 
gent gran a través de diferents accions de sensibilització. 
L’edició de la revista Únicos des de la gerència de Serveis 
Socials de la delegació d’Andalusia Centre exemplifica 
la tasca en aquest camp. Amb tres nombres ja publicats 
és un punt de trobada entre els treballadors, usuaris i 
fins i tot dels clients dels diferents serveis socials que 
Clece gestiona a la comunitat.

envelliment de la societat espanyola [Font: institut nacional d’estadística]
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el 18% de la població activa 

espanyola té més de 65 anys

la cota més ampla de la piràmide de població s’eixampla  i demanda una vida activa, plena i independent.

teniment i la recuperació del major grau d’autonomia 
personal. Per fer-ho, Clece fa una tasca investigadora 
contínua per oferir solucions terapèutiques innovado-
res i d’avantguarda per donar la millor cobertura a les 
necessitats sanitàries, socials i culturals de la gent gran.

Com a part del seu compromís social, Clece fa diferents 
actuacions socials que van més enllà de la prestació del 
servei social compromès amb l’administració correspo-
nent. L’objectiu és millorar la qualitat de vida de la gent 
gran, afavorir-ne el desenvolupament i la integració 
social i reconèixer l’important paper de la tercera edat 
en la nostra societat.

duen a terme donacions d’articles a la gent gran amb 
escassetat de recursos.

El 2013, la companyia va fer més de 60 iniciatives socials 
dirigides a la gent gran. Del total d’aquestes accions, 
prop d’un 60% es van centrar en l’aplicació de teràpies 
avançades que l’equip de Clece desenvolupa addicio-
nalment al seu contracte de servei. En aquest camp, van 
destacar diverses iniciatives empreses des de la direcció 
regional de Clece a les Illes Canàries. En el centre per 
a la gent gran Acaymo, a la localitat de La Laguna, a 
Santa Cruz de Tenerife, es va engegar un hort urbà, 
teràpia amb la qual es beneficia les persones grans en 
diferents aspectes com el record d’experiències viscu-
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El centre per a la gent gran Acaymo, gestionat per 
Clece, està situat al centre de la ciutat de San Cris-
tóbal de La Laguna, a Santa Cruz de Tenerife. Compta 
amb un centre de dia i una unitat d’estada diürna. 
Aquest últim recurs va adreçat concretament a 
persones amb més deterioració cognitiva, traduït en 
dificultats psicofísiques o socials.

El 2013, els responsables del centre van iniciar un 
espai d’hort urbà amb l’objectiu d’aplicar l’horticultura 
com a teràpia per a la gent gran. Els usuaris del centre 
implicats en aquesta activitat es beneficien de més 
motivació i autoestima, a més de desenvolupar habili-
tats de psicomotricitat.

Olimpíades al Túria

Andalusia és la comunitat autònoma on Clece presta 
serveis socials a una major quantitat d’usuaris. Una 
vintena d’administracions públiques provincials i 
locals andaluses confien actualment a Clece el servei 
d’atenció domiciliària, SAD. També gestiona diferents 
residències i centres de dia, com la residència per 
a gent gran San Cristo de la Salud, a Granada; les 
residències d’Arjonilla i Torrebermeja, a Jaén; el centre 
de persones grans amb discapacitat de Martos, i la 
residència Nuestra Señora de los Dolores a Màlaga.

L’àmplia representació de Clece en aquesta regió ha 
portat els gerents de Serveis Socials a endegar una 
iniciativa conjunta que serveixi de nexe d’unió entre 
totes les persones implicades en aquests serveis so-
cials. D’aquesta manera, sorgeix la revista Únicos. Una 
publicació de periodicitat trimestral encaminada a 
compartir bones pràctiques, crear sinergies i intercan-
viar experiències entre els professionals i la gent gran 
i oberta, també, a la participació dels clients. Un espai 
d’unió, trobada, col·laboració i participació.

Per proporcionar, als seus residents, un oci diferent i de qualitat, la residència i centre de dia per a gent gran 
dependent Palacio de Raga, a València, va ser promotora de les Raga-Olimpíades. Amb aquest nom, la resi-
dència va organitzar una jornada de competició esportiva que es va desenvolupar a l’antiga llera del riu Túria 
celebrada el mes d’abril.

Un esdeveniment que va reunir els participants amb els seus familiars tot proporcionant un agradable moment 
d’oci. El reforç de l’autoestima, la millora de la psicomotricitat i el foment de la convivència van ser altres dels 
beneficis que es van aconseguir amb la celebració de les Raga-Olimpíades.

Gent gran única

Motivació 
i autoestima
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Joves aturats
La desocupació juvenil és un dels problemes que més preocupa en aquests moments els ciutadans del nostre país. 
Les xifres reflecteixen una realitat complexa, que no solament compromet el present, sinó que també pot hipote-
car el futur. No només és una generació de joves la que perd l’oportunitat d’iniciar-se en la vida laboral i llaurar-se 
un futur professional, sinó que és la societat en el seu conjunt la que es veu afectada per la desocupació juvenil.

Per poder participar en la solució del problema de la desocupació juvenil, per iniciativa pròpia i en col·laboració 
amb altres actors socials, Clece participa de diferents iniciatives adreçades a augmentar la formació empresarial 
dels joves i a augmentar les seves sortides professionals. Una línia d’acció social que ha experimentat una evolució 
creixent en resposta a la progressiva deterioració del mercat laboral per a aquest col·lectiu.

Entre les fórmules encaminades a millorar l’accés a 
l’ocupació i a la capacitació dels joves, Clece col·labora, 
principalment, amb programes de pràctiques profes-
sionals promoguts tant des del sector públic com el 
privat. El resultat és que són ja 500 els joves que han 
trobat, a Clece, un lloc per fer pràctiques professionals 
per complementar la seva formació i millorar les possi-
bilitats de trobar feina.

Experiències professionals per a l’ocupació (EPES) va ser 
un dels programes amb els quals Clece va col·laborar el 
2013. Engegat per la Conselleria d’Economia, Innovació, 
Ciència i Ocupació de la Junta d’Andalusia, té l’objectiu 
de facilitar la inserció laboral de les persones aturades 
mitjançant l’adquisició d’experiència professional a tra-
vés de la realització de pràctiques en empreses. També 
a Andalusia, Clece va formar part dels Premis Pràctica 
Sevilla. Promoguts per la Delegació de Cultura, Educació, 
Esports i Joventut de l’Ajuntament de Sevilla, en col·la-
boració amb l’Institut d’Estudis Cajasol, el seu objectiu 
és premiar la trajectòria curricular dels joves sevillans, 
tot facilitant una dotació econòmica i la realització de 
pràctiques de caràcter formatiu en empreses, entre les 
quals es trobava Clece.

A més, Clece va participar al Programa Labora de la 
Fundació Diagrama. Un programa d’inserció sociola-
boral que dóna suport i continuïtat a la intervenció en 
matèria d’inserció sociolaboral que es fa en els centres 
de protecció.

De la mateixa manera, el 2013 va destacar la feina de la 
direcció regional Nord-est de Clece on, mensualment, 
prop de 100 joves van tenir l’oportunitat de fer pràctiques 
formatives no laborals que abastaven totes les activitats 
i empreses de Clece a la zona. Una experiència positiva 
que va donar lloc a una àmplia xarxa col·laborativa amb 
centres formatius amb els quals es dóna continuïtat a 
la tasca d’impulsar l’ocupació juvenil.

Clece també es va adherir al Programa de Formació per 
a l’Ocupació de l’Ajuntament de Madrid, amb especial 
orientació als col·lectius més afectats per l’atur, com ara 
joves i aturats de llarga durada. La participació de Clece 
va permetre que 109 alumnes del programa desenvo-
lupessin pràctiques no laborals en els nostres centres 
de treball. En estreta col·laboració amb l’Agència per a 
l’Ocupació, es va facilitar la part pràctica de diversos 
cursos de manteniment, enregistrament de dades, cuina 
i atenció sociosanitària en institucions.

Panoràmica de la desocupació a espanya el 2013 [Font: enquesta de Població activa de l’institut nacional d’estadística]

DesocuPació eN geNeral DesocuPació juVeNil 
menors de 25 anys 

26,03%
milions de 
persones

5,9

aturats

Població activa 

889.300
889.300 joves que, volent treballar, 

no van poder fer-ho

55%
la taxa de desocupació juvenil va tornar a 

pujar fins a superar el 55%



ComPromesos amb la soCietat — 37 36 — memòria soCial CleCe   

Com a millora addicional al contracte amb el cen-
tre de menors Isdabe, a Estepona, Màlaga, Clece va 
proposar una sèrie de tallers preocupacionals per als 
seus residents, dins del programa d’inserció laboral i 
social.

La programació de tallers en va incloure un sobre 
cuina amb un total de 7 alumnes, que va gaudir de 
gran acceptació. A la finalització del curs, els joves 
participants van fer pràctiques a les escoles infantils 
que Clece gestiona actualment a Mijas, Màlaga: Gloria 
Fuertes i Europa.

Impulsar les 
possibilitats de 
trobar feina

Mèrits propis
En reconeixement als mèrits propis com la via per 
accedir al mercat laboral, Clece va ser una de les 
empreses col·laboradores en el Premi a la Trajectòria 
Curricular «Pràctica Sevilla». El programa, promogut 
pel CEl Institut d’Estudis Cajasol i la Delegació de 
Cultura, Educació, Esports i Joventut de l’Ajuntament 
de Sevilla, va premiar la trajectòria curricular de joves 
sevillans d’entre 18 i 35 anys que haguessin acabat 

no fa més de dos anys els estudis universitaris o 
cicles formatius relacionats amb les àrees de ciències 
socials, jurídiques i ciències econòmiques. Els dotze 
millors van ser premiats amb 1.000 euros cadascun 
i 10 setmanes de pràctiques en diferents empreses. 
Clece va comptar amb un dels 12 millors expedients 
acadèmics de Sevilla, en aquest cas en matèria de 
relacions laborals.

L’Erik treballa a Clece. La seva entrada a la companyia 
es va iniciar amb un programa de pràctiques laborals. 
En concret, el Programa de Formació per a l’Ocupació 
de l’Ajuntament de Madrid, del qual Clece és empresa 
col·laboradora. Després de fer la formació i les pràcti-
ques contemplades al programa municipal, Clece li va 
donar una oportunitat laboral.

L’Erik és un exemple de com l’esforç i la col·labora-
ció de tots els agents socials és indispensable per 
impulsar l’ocupació juvenil. Al costat de l’Erik, 14 
participants més al programa van ser contractats 
després de fer pràctiques no laborals a Clece, que, en 
el marc d’aquesta iniciativa, va formar un total de 109 
alumnes.

Esforç 
continu
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Infants en dificultats
Davant la delicada situació que pateixen molts infants al nostre país, Clece ha activat, entre les seves línies d’acció 
social, ajudes directes per als infants amb menys recursos. En aquest sentit, són diverses les iniciatives solidàries 
que l’empresa, des de les seves diferents direccions regionals, va dur a terme el 2013. Per materialitzar-ho, Clece 
va col·laborar, al llarg de l’any, amb diferents associacions. Entre d’altres, l’Associació Tiluchi «Un Projecte per a la 
vida», amb la qual va col·laborar en una campanya de recollida de bolígrafs usats a través dels quals aconseguir 
fons per a nens sense llar. Amb la Fundació Seur, diverses escoles gestionades per Clece van col·laborar en la 
recollida solidària de taps per ajudar, així, a proporcionar tractaments mèdics no reglats en el sistema sanitari i 
facilitar aparells ortopèdics als nens que ho necessitin.

Per donar cobertura a les necessitats més bàsiques, Clece 
també va promoure diverses campanyes de recollida i 
donació d’aliments i articles de primera necessitat. A 
les escoles infantils de la direcció regional Centre de 
Clece es va organitzar una campanya de recollida de 
roba usada i estris per a nadons, que van ser venuts a 
un preu accessible a la mateixa escola amb l’objectiu de 
recaptar fons per a famílies desfavorides. Una altra inici-
ativa destacada va ser la que va endegar l’Escola Infantil 
Fuentelucha, a Alcobendas, Madrid, on es va instal·lar 
un punt de recollida d’aliments, productes no peribles i 
articles de primera necessitat (xampú, gel, cremes, etc.) 
tot coincidint amb l’època nadalenca.

Gràcies a aquesta iniciativa, 
es van recollir cap a 350 
quilos de material, que 
es van lliurar a l’àrea 
de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Alco-
bendas per distribuir-los 
entre els infants i les famí-
lies més necessitades. Tot 
atenent les necessitats emo-
cionals dels infants, també 
en època nadalenca, Clece es 
va implicar en diverses campa-

nyes de recollida de joguines. És el cas del programa 
«Jugar en Igualtat» de l’Associació ASIS (Associació 
per la Solidaritat i la Igualtat Social) amb el qual van 
col·laborar les escoles infantils gestionades per Clece a 
Melilla. Una iniciativa destinada a aconseguir joguines 
per a més de 500 nens en risc d’exclusió social. Altres 
campanyes de recollida de joguines van ser les fetes a 
Argentona en col·laboració amb la Creu Roja, i a Sevilla 
juntament amb la Fundació Anabella i l’àrea d’Assumptes 
Socials de l’Ajuntament sevillà. De la mateixa manera, el 
2013, Clece va donar els regals nadalencs per als infants 
de l’àrea d’Oncologia de l’Hospital Maternoinfantil de la 
Vall d’Hebron a Barcelona.

Conscients de la importància del joc i de l’oci en les 
edats més primerenques, Clece també va dur a terme 
diferents iniciatives perquè infants sense recursos po-
guessin gaudir d’activitats infantils com ara espectacles 
de màgia, titelles, teatre o cinema, entre d’altres.

infants en risc de pobresa a espanya [Font: save the Children] accions de Clece per combatre la precarietat infantil
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— associació tiluchi: recollida de bolígrafs per reunir fons

— Fundació seur: recollida solidària de taps per a tractaments 

mèdics fora del sistema sanitari

— recollida i donació d’aliments i articles de primera necessitat

— recollida i venda d’articles per recaptar fons
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 Creu roja, Fundació anabella, Vall d’Hebron)

— activitats lúdiques per a l’educació d’infants sense recursos
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Màgia i il·lusió
Dins de la iniciativa Setmana de la Màgia Solidària, els 
infants que resideixen a la Casa Llar de Fuenlabrada, a 
Madrid, gestionada per Clece, van acudir a un espec-
tacle de màgia, tot unint-se a l’objectiu de la fundació: 
aportar màgia i il·lusió als més petits. La Setmana de la 
Màgia Solidària la promou cada any la Fundació Abra-
cadabra per apropar la màgia a centres assistencials 
que donen cabuda a discapacitats físics, psíquics, gent 
gran, persones malaltes i menors en risc d’exclusió 
social.

L’objectiu és portar la màgia i la il·lusió a col·lectius des-
favorits que no tenen ocasió d’assistir a aquest tipus 
d’espectacles, així com sensibilitzar la societat, a través 
de la màgia, de la necessitat de participar en iniciatives 
solidàries.

Taps per a una 
nova vida
El 2013, la iniciativa solidària «Taps per a una nova 
vida» va implicar els usuaris, familiars i treballadors 
del Centre de Dia Casa de Campo de l’Ajuntament de 
Madrid, gestionat per Clece. Per fer-ho, Clece va triar 
unir-se al projecte promogut per la Fundació SEUR 
que ajuda infants sense recursos a accedir a tracta-
ments mèdics no reglats en el sistema sanitari amb la 
finalitat de millorar la seva qualitat de vida mitjançant 
el reciclatge de taps de plàstic que recull a través de 
la seva xarxa d’oficines a Espanya i Portugal.

Per fomentar la participació, Clece va fer dife-
rents accions d’informació i sensibilització entre els 
treballadors i els usuaris del centre i va habilitar un 
contenidor per a la recollida de taps de plàstic al 
mateix edifici. La bona resposta de la iniciativa es va 
concretar el 2013 en el lliurament de nou sacs de taps 
a la Fundació SEUR, així com en la continuïtat de la 
col·laboració amb «Taps per a una nova vida». 

Petits 
pacients
Des de la delegació de Clece a Catalunya, van ser 
diverses les col·laboracions fetes el 2013 amb l’Hos-
pital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron a Barcelona, 
on Clece presta el servei de neteja. Anant un pas més 
enllà de la mateixa activitat de la companyia, Clece 
va decidir contribuir amb petits gestos al tractament 
dels infants hospitalitzats en aquest Centre.

En concret, Clece va dur a terme tres actuacions que 
van consistir en la donació de capells de nounat per 
als casos d’hospitalització a la Unitat de Vigilància 
intensiva (UCI), així com en la donació de DVD de 
temàtica infantil per als pacients infantils de l’àrea 
d’Oncologia. Així mateix, Clece va organitzar un 
lliurament de joguines per als infants hospitalitzats 
durant les dates nadalenques.



comPromesos 
amb  

els nostres 
treballadors
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accions concretes, el seu esforç per prevenir i eradicar la 
discriminació per raó de gènere o qualsevol altra causa. 
El compromís amb la igualtat entre homes i dones es 
plasma en el Pla d’Igualtat. Un marc de referència que, 
entre altres accions, inclou protocols de prevenció de 
l’assetjament laboral, sexual i per raó de gènere. 

integració

La integració és un dels principals senyals d’identitat 
de Clece. No debades, el projecte social de la compa-
nyia té, com a eix principal, la integració laboral dels 
col·lectius més vulnerables socialment. Entre els quals 
trobem joves, dones víctimes de violència de gènere, 
persones en risc d’exclusió així com persones discapa-
citades. Fruit d’aquest compromís, Clece compta, entre 
els seus treballadors, amb 3.534 persones procedents 
d’aquests col·lectius, un 27% més que el 2012.

conciliació 

Per a Clece, el respecte a la vida familiar i personal dels 
treballadors és clau en la gestió de persones. En aquest 
sentit, es porten a terme mesures que faciliten la conci-

liació de la vida familiar i laboral, a les quals s’acullen les 
persones de l’organització que ho sol·liciten.

seguretat i salut laboral

El compromís de Clece amb la seguretat i la salut en 
l’entorn laboral queda palès amb la consecució de la 
certificació OHSAS 18001, que especifica els requisits per 
a un sistema de gestió destinat a millorar els processos 
de gestió empresarial i la seguretat i la salut laboral per 
sobre dels mínims exigits per la llei. El 2013, Clece va 
renovar aquesta certificació, així com les filials i societats 
Talher, Libera Serveis Integrats, Grup integra, Cisba i 
Deyse. A més, va ampliar el seu abast a Clece Seguretat.

Tot entenent la formació i la informació com a elements 
clau per a la creació d’entorns de treball segurs, mitjan-
çant la prevenció i l’eliminació de riscos innecessaris, es 
van dedicar 12.177 hores lectives a cursos de prevenció 
de riscos labors.

Compromesos 
amb els nostres treballadors

L’equip humà és el principal actiu de Clece. Ja són 65.770 
persones les que integren la companyia, tot convertint-se 
en la tercera empresa privada amb major nombre de 
treballadors del país. En contrast amb la difícil situació 
del mercat laboral a Espanya, la plantilla de Clece ha 
experimentat una extraordinària evolució en els darrers 
anys. Una tendència que va continuar el 2013, any en 
què va incorporar 4.370 treballadors nous, un 7,1% més 
que el 2012.

Però el valor de l’equip de Clece no radica en el nom-
bre, sinó en la seva qualitat humana. Un valor diferencial 
palpable especialment en els 3.534 treballadors que 
procedeixen de col·lectius vulnerables, principalment 
persones discapacitades, però també dones víctima de 
violència de gènere o persones en risc d’exclusió social.

La qualitat humana és extensible a tota la plantilla, 
artífex, amb la seva implicació, del projecte social de 
la companyia. En definitiva, l’equip humà de Clece és 
una peça fonamental en la integració estratègica de la 
responsabilitat social i el mitjà a través del qual es plas-
men els valors i el projecte social de Clece. En resposta 
a aquest gran actiu, Clece promou el desenvolupament 

professional i personal dels treballadors, la formació 
contínua, la igualtat d’oportunitats i la seguretat i la 
salut en l’entorn laboral.

Desenvolupament professional i formació

En línia amb el seu compromís amb la societat, amb 
les persones i amb el medi ambient, Clece compta, des 
d’octubre del 2009, amb la certificació sobre la base 
de la Norma SA 8000 de responsabilitat social. Amb 
aquesta norma, es reconeix el respecte a la Declaració 
Universal dels Drets Humans, la Convenció de Nacions 
Unides sobre els Drets de l’Infant, així com els principals 
acords sobre drets laborals propugnats per l’Organització 
Internacional de Treball, i som igualment responsables 
de fer partícips del compliment de la norma als diferents 
grups d’interès afins a Clece. A més, també compten 
amb aquesta certificació les empreses del Grup Clece 
Lireba i Talher.

igualtat d’oportunitats

Clece té el ferm compromís de respectar i fer respectar 
els drets dels treballadors. En aquesta línia, demostra, amb 

Més enllà del nombre, el valor de l’equip 
de Clece radica en la qualitat humana 
de tota la seva plantilla, artífex, amb la 
seva implicació, del projecte social de la 
companyia. En resposta a aquest gran 
actiu, Clece promou el desenvolupament 
professional i personal dels treballadors, 
la formació continuada, la igualtat 
d’oportunitats i la seguretat i salut en 
l’entorn laboral.

65.770
65.770 persones integren la companyia, la tercera empresa 

privada amb major nombre de treballadors del país.

7,1%
el 2013, va incorporar 4.370 nous empleats, 

un 7,1% més que el 2012.

3.534 persones de col·lectius vulnerables van 

treballar en Clece, un 27% més que el 2012.

27%
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Un altre gran projecte de Clece dins de l’eficiència ener-
gètica va ser el que es va dur a terme per a la substitució 
d’un terç de l’enllumenat públic de Palència. Aquest procés 
de renovació va suposar el canvi de 3.139 punts de llum a 
tecnologia LED, tots telegestionats, fet que permet uns 
estalvis energètics del 70% i uns estalvis econòmics de 2 
milions d’euros, sense oblidar les 871 tones de CO2 que 
deixen d’emetre’s a l’atmosfera.

La tecnologia LED (amb avantatges com ara més vida 
útil, menys costos de manteniment o l’absència de metalls 
pesants que en faciliten el reciclatge) i el control punt a 
punt de manera remota, fet que permet oferir la quantitat 
i la intensitat de llum que cada espai necessita i quan ho 
necessita, posicionen aquesta instal·lació d’enllumenat de 
Palència entre les més eficients d’àmbit nacional, dins de 
la seva estratègia Smart City (ciutat intel·ligent).

Compromesos 
amb el medi ambient

En matèria de medi ambient i desenvolupament soste-
nible, la política de Clece és doble: actuar i sensibilitzar. 
Actuar en tot el que fa referència a la reducció del consum 
energètic tant el propi com el de clients, tot ajudant a 
reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera, i sensibilitzar 
la societat sobre diferents aspectes mediambientals a 
través de campanyes adreçades a tercers.

La majoria de les seves actuacions estan adreçades a 
l’estalvi i a l’eficiència energètica, essencials per poder 
afrontar les demandes de mitigació del canvi climàtic 
amb garanties, i són complementàries a la promoció 
de fonts energètiques renovables o que generin menys 
emissions de gasos d’efecte hivernacle.

En el camp de la sensibilització mediambiental, on la 
seva filial Talher és una de les companyies pioneres, la 
companyia duu a terme actuacions en matèria d’educació 
ambiental. Per a això desenvolupa programes que ajuden 
a modificar actituds i comportaments per a la conservació 
i la millora de l’entorn ambiental, cultural i històric, sempre 
des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
El 75% de les empreses del grup compta amb la certificació 
ambiental: Talher, Integra, Multiservicios Aeroportuarios, 
Clever, Lireba i Limpiezas Lafuente.

millora de l’eficiència energètica

Clece entén que el compromís comença per un ma-
teix, i més enllà de la seva activitat com a empresa 
de serveis energètics per a clients, la companyia ha 
implantat diverses mesures en les seves instal·lacions 
—tant pròpies com en les que gestiona íntegrament 
per a tercers— per millorar-ne l’eficiència energètica.

En aquest sentit, va ser la primera companyia a certi-
ficar les seves instal·lacions sota la norma ISO 50001. 
Per aconseguir aquesta certificació, a la seva seu de 
San Sebastián de los Reyes (Madrid), Clece va im-
plantar els requisits necessaris per a un consum efi-
cient, va disminuir els consums d’energia i els costos 
financers associats, va reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, va fer un ús adequat dels recur-
sos naturals, així com fomentar les energies alterna-
tives i les renovables. Gràcies a aquestes mesures, es 
va reduir el consum energètic en un 33% i de gas en 
un 50%.

Posteriorment, Clece ha anat implantant, en 10 cen-
tres més, un sistema d’eficiència energètica basat en 
la normativa ISO 50001 gràcies al qual es van acon-
seguir estalvis energètics de fins a un 22%, com és el 
cas de la seu central de Clece Catalunya. Altres estal-
vis significatius van ser els que es van aconseguir en 
dos centres que Clece gestiona de manera integral, 
el Teatre El Escorial i els Teatros del Canal de Madrid, 
amb estalvis d’un 12% i d’un 16%, respectivament. De 
fet, els Teatros del Canal s’han convertit en el primer 
espai escènic amb certificació en qualitat ISO 9001 i 
gestió ambiental ISO 14001 a Espanya. Per a l’obtenció 
d’aquesta certificació, Clece va implantar un sistema 
que afavoreix la reducció de l’impacte mediambiental, 
així com el control de consum i la reducció de costos.

Reduir les emissions de CO2 exigeix adoptar altres 
mesures. Per fer-ho, Clece, que compta amb una gran 
flota de vehicles a tota la península Ibèrica per donar 
servei a milers de clients, ha començat a implantar una 
política d’adquisició de cotxes elèctrics per disminuir 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

Projecte de reducció de consum per a tercers 

Com a empresa de serveis energètics (ESE), Clece ajuda 
moltes empreses i institucions a millorar l’eficiència ener-
gètica de les seves instal·lacions i a aconseguir importants 
estalvis energètics. Avui, Clece és una de les principals 
companyies d’aquest mercat a Espanya, atès que ges-
tiona de manera directa més de 80 GWh, amb estalvis 
mitjans al voltant del 22%. A més, la implicació de Clece 
amb el desenvolupament d’aquesta activitat s’evidencia 
en el paper que desenvolupa a través de l’Associació 
d’Empreses de Manteniment Integral i Serveis Energètics 
(AMI), on exerceix la vicepresidència.

Un dels projectes més significatius de Clece en aquest 
àmbit va ser el projecte del Complex Cuzco, el primer 
contracte de serveis energètics en l’àmbit de l’Adminis-
tració General de l’Estat. Gràcies a l’aplicació de diferents 
obres de millora i actuacions, s’han superat els objectius i 
s’ha aconseguint reduir un 14,9% el consum energètic (en 
comparació amb el 10% que es va proposar), disminuir 
un 19,1% les emissions de CO2 (comparació amb el 10% 
marcat com a objectiu) i millorar la qualificació energè-
tica del conjunt, fins a arribar a la categoria «C», tal com 
estava previst.

Clece segueix dues 
línies: actua per a la 
reducció del consum 
energètic propi i de 
tercers i, d’altra banda, 
sensibilitza sobre la cura 
del medi ambient.

Un dels grans 
projectes d’eficiència 
energètica, encarregat 
per l’Ajuntament de 
Palència, ha consistit en 
la substitució d’un terç 
de l’enllumenat públic de 
la ciutat —3.139 punts de 
llum— per tecnologia LED, 
telegestionats, la qual 
cosa permet un estalvi 
energètic del 70% i un 
estalvi econòmic de dos 
milions d’euros. A més, 
871 tones de CO2 deixen 
d’emetre’s a l’atmosfera.

CERTIFICACIó 
AMBIENTAL

el 75% De les emPreses Del gruP comPTa amb la 
cerTiFicació ambieNTal: Talher, iNTegra, mulTiserVicios 

aeroPorTuarios, cleVer, lireba i limPiezas laFueNTe.
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Compromesos 
amb la millora contínua

El Grup Clece, en línia amb el seu compromís per acon-
seguir la màxima satisfacció dels clients, ha desenvolupat 
un sistema integral de gestió (SIG) complet que cobreix 
els aspectes següents: qualitat, medi ambient, eficiència 
energètica, prevenció de riscos laborals, responsabilitat 
social corporativa i innovació tecnològica. El sistema 
SIG de Clece està compromès amb tres principis bàsics:

◗  La recerca de la satisfacció dels clients, tot com-
plint les seves expectatives i anticipant-se a les seves 
necessitats
◗ El compliment estricte de la legislació i de tots els 
requisits que exigeixin els clients
◗  L’esforç en la millora contínua dels processos i dels 
indicadors de gestió

Aquest sistema compta amb acreditacions a l’àrea de 
qualitat ISO 9001 i medi ambient ISO 14001, eficiència 
energètica ISO 50001, responsabilitat social corporativa 
SA 8000, prevenció de riscos laborals OHSAS 18001 i 
innovació tecnològica UNE 166002, i tot això, sota el 
paraigua de la seguretat de la informació ISO 27001, tot 
convertint el seu sistema en una aposta per la millora 
contínua.

En l’àmbit de la innovació, Clece està en constant recer-
ca de noves fórmules per a la millora dels seus serveis. 
L’esforç fet per Clece en l’àrea d’R+D+i es basa en dos 
eixos fonamentals:

◗ Desenvolupar processos nous, sistemes de pro-
ducció o de prestació de serveis, així com la millora 
tecnològica de materials, productes i processos.
◗ Innovar en l’obtenció de productes i processos nous 
o la millora dels que ja existeixen. 

Conscients que l’excel·lència es basa en un treball con-
tinu, Clece continua marcant-se anualment objectius de 
millora nous i, per al 2014, la direcció nacional ha aprovat 
els objectius següents:

◗  En eficiència energètica, implantar i certificar les 
activitats d’enllumenat públic i gestió de projectes 
d’eficiència amb base a les normes ISO 9001 i 50001.
◗  Certificació ambiental ISO 14001 de les activitats 
de seguretat.

◗  Càlcul de la petjada de carboni per al mercat verd i 
els serveis aeroportuaris, per minimitzar-la i reduir-la 
després.
◗ Ampliació de la certificació de seguretat de la in-
formació ISO 27001 que inclogui el programari de 
gestió utilitzat en els serveis socials.

responsabilitat social corporativa: sa 8000

En línia amb el seu compromís amb la societat, amb 
les persones i amb el medi ambient, Clece compta, des 
d’octubre del 2009, amb la certificació amb base a la 
norma SA 8000, de responsabilitat social. Amb aquesta 
norma es reconeix el respecte a la Declaració Universal 
dels Drets Humans, la Convenció de Nacions Unides 
sobre els Drets de l’Infant, així com els principals acords 
sobre drets laborals propugnats per l’Organització In-
ternacional del Treball, i és igualment responsable de 
fer partícips del compliment de la norma els diferents 
grups d’interès afins a Clece. A més, també compten 
amb aquesta certificació les empreses del Grup Clece 
Lireba i Talher.

Prevenció de riscos laborals

La seguretat i la salut dels treballadors és un dels pilars 
bàsics de la política de recursos humans de Clece, es-
tenent-se a tots els estaments i les activitats del Grup.
Clece disposa d’un Manual de Gestió de la Prevenció 
de Riscos Laborals que estableix les funcions i les res-
ponsabilitats de tots els treballadors en aquesta matèria 
amb l’objectiu d’aconseguir l’efectiva integració de la 
prevenció en l’empresa.

En aquest àmbit, Clece no només es limita a complir 
amb la legislació vigent, sinó que assegura el procés de 
millora contínua amb la certificació OSHAS 18001, que 
el 2013 va tornar a renovar després de superar amb èxit 
la corresponent auditoria.

També van renovar la certificació OSHAS 18001 les filials 
i societats Talher, Libera, Serveis Integrats, Grup Integra 
i Deyse. El 2013, la divisió Clece Seguretat es va sumar 
a les especificacions d’aquesta norma, que demostra el 
compromís amb la prevenció de riscos i l’orientació cap 
a la seguretat i la salut en l’entorn laboral.

El Grup Clece ha 
desenvolupat un complet 
sistema integral de 
gestió (SIG), que cobreix 
aspectes com la qualitat 
el medi ambient i la 
innovació.

2 EIXOS R+D+i
millora TecNològica 
i DeseNVoluPameNT De 

Processos Nous, sisTemes 
De ProDucció i PresTació 

De serVeis

iNNoVació eN l’obTeNció 
De ProDucTes i 

Processos Nous, o la 
millora Dels que ja 

exisTeixeN
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2010

La Fundació Integra va reconèixer la tasca de Clece en 
matèria d’integració laboral de col·lectius en risc d’ex-
clusió. La Fundació li va concedir un esment especial pel 
suport, el compromís i la sensibilitat amb els candidats 
dels col·lectius en situació d’exclusió social.  

2009

L’Obra Social de la Fundació ”la Caixa” reconeix Clece 
amb un dels Premis Incorpora, que destaquen les em-
preses amb un esperit més integrador en l’àmbit laboral. 
Els principals mèrits valorats pel jurat han estat la seva 
activa tasca de contractació i integració de persones 
en risc d’exclusió social i laboral.

Premis i reconeixements
Fruit del seu esforç i de la seva aposta pel costat més 
humà de l’empresa, Clece ha rebut, en els darrers anys, 
diversos guardons i reconeixements per la seva tasca 
social i d’integració. A més, ha col·laborat en l’organit-
zació d’esdeveniments que també reflecteixen el seu 
compromís social:: 

2013

La Fundació Integra va distingir Clece per la seva impli-
cació i actuació especials amb les persones en situació 
d’exclusió social. El premi va reconèixer la col·laboració 
de Clece amb la fundació en l’objectiu comú d’inte-
grar socialment i laboralment persones provinents de 
col·lectius socialment vulnerables, en què va destacar 
especialment la tasca realitzada el 2013 amb dones 
víctimes de violència de gènere.

Clece va rebre el certificat DisCert, distinció europea 
que valora i reconeix les empreses i les organitzacions 
que integren persones amb discapacitat. El certificat 
s’obté després d’una verificació per part d’entitats 
homologades, en funció no només de la legislació 
vigent, sinó també d’altres accions que milloren el 
compromís real de l’empresa amb les persones amb 
discapacitat.

La residència per a la gent gran de L’Ensanche de 
Vallecas i la Residència d’Alzheimer Reina Sofia, totes 
dues de titularitat pública i gestionades per Clece, 
van obtenir el primer premi dels concursos «Decorant 
el Jardí» i «Conreant l’Hort», respectivament, en els 
quals van participar un important nombre de resi-
dències de la regió. Tots dos guardons, promoguts 
per la Comunitat de Madrid, serveixen per reconèixer 
les activitats que ajuden la gent gran a sentir-se útil 
i reconeguda.

Creu Roja Espanyola va reconèixer Clece a la II edició 
dels premis Empreses Més a la Comunitat de Madrid, 
per la seva col·laboració en iniciatives d’inserció social, 
que milloren la capacitat de trobar feina, a través de la 
capacitació, l’experiència professional i l’accés a proces-
sos oberts de selecció.

Iniciatives Solidàries, associació sense afany de lucre de la 
ciutat de València, va reconèixer Clece per la seva tasca 
solidària l’any 2012. El guardó reconeix la contribució de 
les companyies que faciliten la inserció social i laboral de 

la població culturalment, socialment i econòmicament 
més desfavorida a través de diferents accions: inserció 
laboral, pràctiques formatives en centres de treball, 
voluntariat social corporatiu, visites a centres de treball, 
donacions i finançament de projectes.

2012

La Fundació Integra va reconèixer la tasca de Clece 
a València en matèria d’integració laboral amb un 
esment especial pel suport, el compromís i la sensi-
bilitat amb els candidats dels col·lectius en situació 
d’exclusió social. Després de set anys de col·laboració 
amb aquesta fundació, Clece sumava més de 100 
contractacions de treballadors en col·lectius laborals 
en risc d’exclusió.

La Xarxa Cauces, integrada per l’Associació Eslabón, la 
Fundació Prolibertas, l’Associació Arco Iris i l’Associació 
Grup Lábor, va reconèixer Clece per la seva tasca en la 
integració laboral de persones en risc d’exclusió social 
a la Comunitat de Madrid. Aquests guardons premien 
la responsabilitat social de les empreses en apostar 
per aquest col·lectiu de persones, bé mitjançant la seva 
contractació laboral, la seva formació o a través de 
donació de material.

Clece va rebre, de la Fundació Ilundáin, un premi pel 
seu compromís amb la inserció laboral. El 2012, Clece 
va contractar 38 persones en risc d’exclusió social, 11 
amb contracte indefinit. Després d’un acord amb la 
fundació, Clece es comprometia a contractar joves en 
risc d’exclusió social procedents de la Fundació Ilundáin 
si resultava adjudicatària del concurs de neteges dels 
edificis municipals de l’Ajuntament de Pamplona.

2011

El Centre d’Alzheimer Fundació Reina Sofia, depen-
dent de la Comunitat de Madrid i gestionat per Clece 
Serveis Socials, va acollir el Congrés «Exercici Físic i 
Demència». Organitzat pel centre, en col·laboració amb 
la Conselleria d’Assumptes Socials i la Fundació María 
Wolff, el simposi va coincidir amb la celebració del 
Congrés Internacional d’Alzheimer 2011, una iniciativa 
promoguda per la Fundació Reina Sofia i la Fundació 
Pasqual Maragall, a la qual Clece es va unir com a em-
presa col·laboradora.

L’aposta constant de Clece 
pel costat més humà 
de l’empresa ha donat 
els seus fruits també en 
forma de reconeixements 
públics.

el 2013, el gruP clece Va ser DisTiNgiT Per la FuNDació 
iNTegra, ha rebuT el cerTiFicaT DiscerT, ha esTaT PremiaT 

eN els coNcursos «DecoraNT el jarDÍ», «coNreaNT l’horT», 
«emPreses mÉs» i ha esTaT recoNeguT Per iNiciaTiVes 

soliDàries

GUARDONS I ESDEVENIMENTS
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