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www.ilunion.com/es/division/hoteles-
catering-y-ocio

Tel.: 610 432 268
storres@ilunionhotels.com

Entitat sense afany de lucre

ILUNION HOTELS és l’única 
cadena hotelera del món 
certificada en Accessibilitat 
Universal.D
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ILUNION és el grup empresarial de l’ONCE i la seva Funda-
ció, líder en la inclusió laboral de persones amb discapaci-
tat a Espanya i, referent a la prestació de serveis. ILUNION 
trasllada a l’àmbit empresarial els valors de la iniciativa so-
cial de l’ONCE i la seva Fundació. Molts anys d’experiència 
ens avalen i confirmen que l’ocupació de les persones amb 
discapacitat resulta econòmica i socialment rendible i - per 
tant sostenible-.
Oferim solucions globals. I ho fem incorporant en tota 
la nostra cadena de valor persones amb discapacitat i el 
concepte de “Disseny per a Tothom”, aportant als nostres 
clients un plus social, àmpliament reconegut pels nostres 
grups d’interès.
A les nostres iniciatives empresarials sumem capacitat, ex-
periència, competitivitat, creativitat, innovació i diversitat.

Qui som?

Què fem?
ILUNION HOTELS és l’única cadena hotelera del món certi-
ficada en Accessibilitat Universal.
Comptem amb 22 establiments de tres i quatre estrelles, 
en les principals ciutats i destinacions turístiques del nostre 
país .
Els hotels combinen disseny i accessibilitat per a tothom, 
oferint una moderna gamma d’habitacions, MICE, així com 
restauració.

Serveis
•  22 establiments
• Urbans i vacances
• En 11 destinacions: Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, 

Fuengirola, Girona, Huelva, Madrid, Menorca, Sevilla, 
Zaragoza
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ILUNION està present a tot Espanya amb més de 500 cen-
tres de treball, la meitat dels quals són centres especials 
d’ocupació, i compta amb una plantilla de més de 31.000 
treballadors, dels quals més del 32% són persones amb 
discapacitat. A més, a fi de complir el seu compromís de 
crear ocupació per a persones amb discapacitat, ILUNION 
participa en altres empreses socials, contribuint al sosteni-
ment d’altres 6.400 llocs de treball, dels quals el 80% són 
ocupats per persones amb discapacitat.
A ILUNION complim amb els compromisos de Responsa-
bilitat Social Corporativa , relacionats amb la diversitat, 
la inclusió, l’accessibilitat, i les compres responsables. Els 
clients de ILUNION contribueixen a que les persones amb 
discapacitat puguin exercir els seus drets , ser més visibles, 
i que participin en la societat en igualtat de condicions.
ILUNION , juntament amb l’ONCE i la seva Fundació lide-
ren com una sola entitat el rànquing “Empreses més res-
ponsables i amb millor govern corporatiu d’Espanya Merco 
2015”.
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