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Ens presentem…

(01) Coneix-nos

“Som un Centre Especial de Treball que 

Des de fa 25 anys treballem afavorint

la inclusió sociolaboral de persones 

amb diversitat funcional”



(01) Coneix-nos

EL NOSTRE OBJETIU
Pretenem reduir les barreres de la desigualtat, oferint un 
treball que s'adeqüi a les característiques personals dels 
nostres integrants i que els incorpori en el mercat ordinari de 
treball.

EL NOSTRE EQUIP
Disposem d’un equip de professionals multidisciplinari 
d’orientació psicosocial, especialitzat en el desenvolupament 
de processos d’inserció de persones amb diversitat funcional. 

Ens presentem…
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Els Nostres Pilars Fonamentals

(02) Inserció Sociolaboral

SENSIBILITZACIÓ

Trenquem amb els

estereotips i sensibilitzem

a la societat perquè el 

col·lectiu de persones amb

discapacitat tingui les 

mateixes oportunitats

que la resta.

OCUPABILITAT

Defensem la 

igualtat d'oportunitats i 

l'accessibilitat universal 

al mercat laboral. Generem

nous llocs de feina

per posar fi a la situació

de vulnerabilitat.

INCLUSIÓ

A Heura CET oferim una 
atenció adaptada a les 

necessitats i a les demandes 
de cada una de les persones 

que la formen per 
aconseguir amb èxit

la seva inclusió.



Els Nostres Pilars Fonamentals

(02) Inserció Sociolaboral

“Apostem per l'empoderament

de les persones amb discapacitat”



Establim 3 fases:

(02) Inserció Sociolaboral

1

El Nostre Equip d'acompanyament guia al nostre col·lectiu des de l’inici
fins al final de la seva trajectòria laboral amb l'objectiu d'orientar-lo 

i garantir el seu creixement personal.

2
3

Incorporació

i avaluació

Acompanyament i 

manteniment de la feina

Progrés

i autonomia



(02) Inserció Sociolaboral

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT
El personal que forma part dels equips de 
suport s'encarrega de l'acollida, el seguiment i 
l'adequació del lloc de feina de les noves 
incorporacions. Una de les seves tasques més
importants és l'orientació professional sobre 
aspectes com les prestacions socials, 
pensions, habitatges públics...

DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA Definim
una sèrie d'accions i serveis que ajudin a 
millorar la qualitat de vida i augmentin
l'autonomia del nostre equip professional: 
suport tècnic pel desenvolupament personal, 
així com per a la inclusió social.

ACTIVITATS D’INCLUSIÓ Perquè el nostre
personal se senti com a casa, donem gran 
importància a la creació d’un entorn laboral 
favorable i motivador. Realitzem accions que 
promouen la conservació del medi ambient i el 
compromís social amb la nostra comunitat. 

El nostre mètode



(02) Inserció Sociolaboral

Llei General de la Discapacitat

La Llei General de la Discapacitat, o antiga LISMI, decreta 
que aquelles empreses públiques i privades espanyoles amb
50 o més treballadors, han de reservar un 2% de la plantilla a 
persones amb discapacitat.

ALTERNATIVA Existeix la possibilitat de contractar béns o 
serveis a un Centre Especial de Treball, com l’Heura.

CENTRES ESPECIALS DE TREBALL Estan formats, com a 
mínim, per un 70% de persones amb algun tipus de diversitat
funcional.
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Experts en…

(03) Serveis que oferim

NETEJA MANTENIMENT MANIPULATS
INDUSTRIALS

ESPAIS RECEPCIÓ

LOGÍSTICA
INTERNA

GESTIÓ
DE MAGATZEMS

SERVEIS
AUXILIARS

BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING

VERDS



Experts en…

(03) Serveis que oferim

NETEJA

Fem servir 

les tècniques i l'organització

perfectes per obtenir la 

màxima eficiència i 

productivitat a cada sector.

MANTENIMENT

Conservem els edificis amb
un model que optimitza els
costos del cicle de vida de 

les seves instal·lacions.

MANIPULATS 
INDUSTRIALS

Serveis dins de la cadena 
de producció: manipulats

de productes, 
empaquetats…



Experts en…

(03) Serveis que oferim

ESPAIS 
VERDS

Manteniment, treballs

forestals, diseny i creació

d’espais nous ajardinats, 

gestió del medi ambient…

RECEPCIÓ

Formem al nostre personal 
perquè siguin els

ambaixadors de la marca i 
la primera imatge de 

l’empresa.

GESTIÓ 
DE MAGATZEMS 

Preparació
i muntatge d'enviaments

i de comandes.



Experts en…

(03) Serveis que oferim

SERVEIS 
AUXILIARS

Serveis que serveixen

de suport a les tasques 

d’oficina o de 

magatzem.

LOGÍSTICA INTERNA

Assistència en línia de 
producció: logística in-
house, posada a punt i 

subministrament en línia…

BUSINESS PROCESS 
OUTSOURCING

Serveis de missatgeria, 
gestió de reprografia

i gestió d’arxius.
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(04) Els nostres clients

Ells ja treballen amb l’equip de l’Heura
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(05) On som?

Ens trobaràs a…
S E U

Galicia
S E U

La Rioja
S E U

Saragossa

S E U

Terrassa

S E U

Mallorca

S E U

València
S E U

Màlaga

S E U

Madrid



www.heura-cet.cat
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