
1. Gestió de les diferents àrees de l'empresa, fomentant la integració social i laboral de les persones amb discapacitat-diversitat 
funcional a través del desenrotllament d'un treball productiu, participant regularment en les operacions del mercat.
2. Assegurar una ocupació remunerat i la prestació de servicis d'ajust personal i social que requerisquen els seus treballadors amb 
discapacitat-diversitat funcional, facilitant la inserció laboral de les persones amb discapacitat-diversitat funcional en el mercat laboral 
ordinari.
3. Promoció de la qualificació professional, les competències laborals i les habilitats personals i professionals, com a factors 
determinants del nivell d'empleabilitat de les persones amb discapacitat-diversitat funcional. 
4. Ser un agent econòmic- social que a través de la combinació de factors productius (treball, capital i recursos naturals) que s'ocupa de 
l'obtenció d'utilitats (Béns i servicis) i que els oferix en el corresponent mercat.

1.1. Organitzar i emprar eficientment els recursos financers percebuts, optimitzant el rendiment del Centre Especial d'Ocupació. 
1.2. Millorar la coordinació entre les diferents àrees de l'empresa.
2.1. Adequar els servicis d'ajust personal i social a les necessitats dels treballadors amb discapacitat-diversitat funcional.
2.2. Millorar la qualitat en l'atenció dels treballadors amb discapacitat-diversitat funcional. 
3.1. Adequar els plans de formació dels treballadors a les seues necessitats reals.
4.1. Incrementar la qualitat dels Béns i servicis oferits. 
PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER A ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
1.1.1. Anàlisi de costos, despeses fixes i control de proveïdors.
1.1.2. Disseny d'objectius qualificats de gestió basant-se en el pla d'acció del CEE.
1.2.1. Potenciar la informació entre els professionals de l'organització.
2.1.1. Ajustar les programacions i intervencions a les necessitats reals dels treballadors amb discapacitat-diversitat funcional. 
2.1.2. Adequar les programacions i intervencions a l'ús eficient dels recursos propis.
2.2.1. Procurar una qualitat en l'atenció als treballadors que afavorisca el clima laboral i la satisfacció dels treballadors.
3.1.1. Detecció de necessitats formatives rigorosa.
4.1.1. Estandarditzar els procediments de prestació del servici sota criteris de qualitat.
4.1.2. Desenrotllar les revisions necessàries per a l'aplicació de les mesures preventives o correctores oportunes, per a la redefinició, si és
procedent, dels processos productius.
4.1.3. Millorar les condicions de treball per a incrementar la productivitat.
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