
 

 

Nota de premsa 

 

 

El guardó es divideix en quatre categories: gran empresa, mitjana empresa, 

petita empresa i premi especial 

 
 
L’Obra Social ”la Caixa” premiarà empreses 
compromeses amb la integració laboral de 

persones en risc d’exclusió  
 

 

• La setena edició dels Premis Incorpora, que inclou una convocatòria 

específica per a cada comunitat autònoma, es dirigeix a empresaris de 

tot Espanya que vulguin fer valer les seves actuacions en l’àmbit de la 

integració laboral de persones amb dificultats especials per trobar una 

feina.  

 

• Les empreses podran presentar la seva candidatura a l’enllaç següent: 

www.incorpora.org. 
 

• Entre els criteris de selecció que se seguiran hi ha el nombre de 

contractacions de persones desafavorides respecte del conjunt de la 

plantilla, el perfil dels treballadors integrats i la durada mitjana dels 

contractes.  

 

• El programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, Incorpora, 

ha facilitat 3.525 llocs de treball a persones en risc o situació d’exclusió 

entre el gener i el març d’aquest any, 435 més que en el mateix període 

del 2014. 

 

• En funcionament des de l’any 2006, Incorpora disposa de la 

col·laboració de 361 entitats socials especialitzades en el treball amb 

col·lectius en risc d’exclusió, com també d’una xarxa de 787 tècnics 

d’inserció laboral que serveixen de pont entre aquestes entitats i les 

empreses. 

 

 



Barcelona, 22 d’abril de 2015. L’Obra Social ”la Caixa” ha obert la 

convocatòria per a la presentació de candidatures a la setena edició dels 

Premis Incorpora, dirigits a empreses compromeses amb la integració laboral 

de col·lectius desafavorits.  

 

Aquests guardons, creats en el marc del programa Incorpora de l’entitat 

financera, volen ser un reconeixement a les empreses que integren d’una 

manera voluntària les preocupacions socials en la seva estratègia, i 

contribueixen així a la creació d’una societat més justa i cohesionada. 

 

Els premis Incorpora inclouen una convocatòria específica per a cada 

comunitat autònoma. Les empreses podran presentar la seva candidatura a 

l’enllaç següent: www.incorpora.org. 

 

Entre els criteris de selecció que se seguiran hi ha el nombre de contractacions 

de persones desafavorides respecte del conjunt de la plantilla, el perfil dels 

treballadors integrats i la durada mitjana dels contractes. Les quatre 

modalitats establertes són: 

 

- Petita empresa (menys de 50 treballadors) 

- Mitjana empresa (entre 50 i 250 treballadors) 

- Gran empresa (més de 250 treballadors) 

- Premi especial 

 

 

El programa Incorpora, un referent en la integració laboral 

 

La setena edició dels premis Incorpora se celebra en el marc del programa de 

l’Obra Social ”la Caixa” que duu el mateix nom i que té com a principal objectiu 

fomentar la contractació de col·lectius desafavorits. 

 

Així, el programa Incorpora, en funcionament des del 2006, es dirigeix a 

persones en risc d’exclusió social, prioritàriament persones amb 

discapacitat, immigrants, exreclusos, aturats de llarga durada, dones víctimes 

de la violència domèstica i joves en situació de vulnerabilitat.  

 

El programa s’ha consolidat com un referent en l’àmbit de la integració laboral. 

Concretament, Incorpora ha facilitat 3.525 llocs de treball entre el gener i el 

març d’aquest any (435 més que en el mateix període del 2014) gràcies a la 

col·laboració de 2.052 empreses repartides per totes les províncies.  

 



 

Les empreses i les entitats socials, pilars bàsics del programa 

 

El nombre d’entitats socials col·laboradores ja arriba a 361 a tot Espanya, i 

es distribueixen en els grups Incorpora creats a cada comunitat autònoma. Això 

suposa que organitzacions que actuaven de manera aïllada ara disposen d’una 

xarxa d’integració per treballar conjuntament, de manera que es rendibilitzen 

els recursos i les entitats comparteixen els seus coneixements i la seva 

metodologia. 

 

Així doncs, l’aportació principal d’Incorpora és que planteja un concepte 

innovador de la integració laboral de persones en risc o situació d’exclusió, des 

del moment que reuneix en un mateix model la xarxa d’entitats socials i la 

xarxa solidària d’empreses en el marc de la responsabilitat social 

empresarial.  

 

Això no hauria estat possible sense la contribució dels tècnics d’inserció 

laboral, figura clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social ”la Caixa” disposa 

de 787 d’aquests professionals, que exerceixen un paper d’enllaç d’una 

rellevància especial en tots els processos d’integració laboral. 

 

Aquest enfocament global i personalitzat de les insercions laborals, que inclou 

l’acompanyament abans, durant i després de la contractació, és una de les 

característiques més ben valorades per les empreses, que ho consideren el 

principal valor afegit d’Incorpora.  

 

 
Més informació (premsa): 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
 
 

http://www.obrasocial.lacaixa.es 
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http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


