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ÍNDEX



Som un Centre Especial de Treball (CET) que té com missió la integració social i
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

Format per un equip de més de 120 persones i amb més de 30 anys
d’experiència en el sector.

Amb la compra dels nostres productes facilitem el compliment de la LGD – Llei
General de la Discapacitat (antiga llei LISMI) i la millora d’accions de
Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
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¿QUI SOM?

TREBALLEM AMB EMPRESES SOCIALMENT RESPONSABLES



Si busques un lot diferent per sorprendre al teu client o treballador, la Fundació
Portolà té el que busques!
A continuació podràs accedir a diferents lots de nadal solidaris amb productes
de gran qualitat i amb marques d’entitats socials.
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OPCIONS DE LOTS DE NADAL

¿QUINES OPCIONS OFERIM?

Lots de Nadal 
Socials

Amb una selecció de productes de 
qualitat d’ entitats socials

Lots de Nadal
Personalitzats

Segons Quantitat
pressupost del client

Targeta amb el logotip del client
Reforça la teva imatge de responsabilitat social 

amb una targeta corporativa.



IML1905 - Lot de Nadal Social COMPLET 49,90 €

Contingut del Lot:
 1 Cava Brut Reserva FERRAN D.O. Cava d’Illusió +.
 1 Vi negre Pau Garnatxa D.O. Penedès d’Il·lusió +.
 1 Panettone de100 g. Intermón Oxfam.
 1 Caixa de galetes amb mel i sucre de canya de 300 g. Intermón Oxfam.
 1 Caixa de neules arrugades amb xocolata de125 g. El Rosal.
 1 ampolla d’oli d’oliva Marges Eco 100% arbequina de 250 ml.  L’Olivera.
 1 Molinet de sal amb pètals de rosa 130 g. Salt&More.
 1 Pack melmelades de marinatge per foie i formatges de 3*43 g. de La Fageda.
 1 Bossa de nous crues pelades de 200 g. de Fundació Onyar .
 1 Barra de xocolata de tres espècies, canyella, nou moscada i clau d’olor de 100g 

Casa Dalmases
 1 Caixa de cartró decorada amb motius nadalencs.
 1 Targetó social i corporatiu, amb opció de posar logotip de l’empresa.
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IML1906 - Lot de Nadal Social GOURMET 29,90 €

Contingut del Lot:
 1 Cava Brut Reserva FERRAN D.O. Cava d’Il·lusión +.
 1 Caixa de neules arrugades amb xocolata de 3 peces, 25 g. El Rosal.
 1 Pack melmelades de marinatge per foie i formatges de 3*43 g. de La 

Fageda.
 1 Ampolla oli oliva verge extra AbraÇades Solidaris 250 ml. Alboreal-Agamama.
 1 Llauna de Foie d’ànec de 150 g. de Laborem Dertusa.
 1 Caixa de cartró decorada amb motius nadalencs. 
 1 Targetó social i corporatiu, amb opció de posar logotip de l’ empresa.
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IML1907 – Lot de Nadal Social GRAN Il·LUSIÓ + 79.90 €

Contingut del Lot:
• 1 Cava Brut Reserva FERRAN D.O. Cava d’ Il·lusió +.
• 1 Vi negre PAU Garnatxa D.O. Penedès d’ Il·lusió +.
• 1 Torró Bio tipus xixona amb ametlles de 200 g d’Intermón Oxfam.
• 1 Panettone de 100 g. Intermón Oxfam.
• 1 Caixa de galetes amb cacau i anacards de 300 g. Intermón Oxfam.
• 1 Caixa de neules arrugades amb xocolata de 125 g. El Rosal.
• 1 ampolla d’oli d’oliva Marges Eco 100% arbequina de 250 ml.  L’Olivera.
• 1 Pot de bonítol del Nort en Oli d’oliva de 200 g. de La Factoria del Mar.
• 1 Pack melmelades de maridatge per foie i formatges de 3*43 g. de La Fageda.
• 1 Melmelada gourmet de tomàquet de l’hort de 230 g. de La Fageda.
• 1 Llauna de Foie d’ànec de 150 g. de Laborem Dertusa.
• 1 Pot d’anxoves del Cantàbric en oli d’ oliva de 55 g. de La Factoria del Mar.
• 1 Bossa de nous crues pelades  de 200 g. de Fundació Onyar 
• 1 caixa de xocolates negre artesanal amb goji i quinoa 120 g. d’Intermón Oxfam
• 1 Caixa de cartró decorada amb motius nadalencs.
• 1 Targetó social i corporatiu, amb opció de posar logotip de l’empresa.
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SI BUSQUES UNA OPCIÓ MÉS PERSONALITZADA...
Et proposem un lot de Nadal diferent dels estàndards. 
T’oferim la possibilitat de fer el teu lot a mida, ajustant el contingut al teu pressupost.

Ens adaptem a les teves necessitats respecte a:

¡Contacta’ns!
93 652 62 20

pedidos.portola@gportola.com

LOT DE NADAL PERSONALITZAT

Productes Marques Gramatge Preu Quantitats

Dates de 

repartiment

Llocs 

d’entrega

Productes 

de comerç 

just

Possibilitat 

d’afegir 

productes fets 

pels nostres 

treballadors

I, tot el que 

necessitis 

mailto:pedidos.portola@gportola.com
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GENERALS
•Preus sense IVA.
•Per personalitzar els productes amb la vostra imatge corporativa, heu d’enviar el logotip actualitzat de  
vostra empresa.
•Recorda que la mateixa factura servirà de justificant per al compliment de la LGD – Llei General de la 
Discapacitat (antiga LISMI).
Comandes
Hi ha dues maneres de formalitzar la comanda: 
•Enviar el full de comanda omplert i signat al correu electrònic: pedidos.portola@gportola.com
•O trucar al telèfon 93 652 62 20 (preguntar pel departament comercial).
Continguts
Els continguts reals són els indicats en el text. En cas de discrepància entre text i fotografia, sempre 
preval el que s’indica en el text.
Garantia de servei
•Treballem amb els millors proveïdors socials. Si un producte s’esgota, serà substituït per un altre 
equivalent o de qualitat superior. 
•Els lots es lliuraran en caixes de cartró reforçat i apilable per garantir un bon transport.
•Tots els enviaments estan subjectes a una assegurança de trencament que ens permet reemplaçar el 
lot si cal, prèvia confirmació amb l’agència de transport. 
Pagament
•Condicions:

Nous clients: pagament del 50% abans del lliurament i l’altre 50%, 30 dies després del
lliurament
comandes inferiors a 1.000 €: pagament abans del lliurament.
comandes superiors a 1.000 €: pagament del 50% abans del lliurament i l’altre 50%, 30 
dies després del lliurament.

•Forma:
Es pot fer en efectiu, xec bancari, transferència bancària o rebut domiciliat. 

Lliuraments
•La recollida a la nostra seu és gratuïta: 
Recinte Industrial Colònia Güell, Carrer dels Raspalls s/n 08690
Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona.
•Altres destinacions:

(*) Enviament gratuït per comandes de valor superior a 1.500 € (sense IVA) segons número de lliuraments.
Per pressupostos de lliurament personalitzades, consultar al departament comercial.

CONDICIONS

Precios unitarios de transporte (sin IVA) 
Unidades 

Destinos 
La 1a unidad El resto de unidades 

Cataluña   8,50 € 3,00 € / lote 
Nacional Peninsular 12,00 € 5,00 € / lote 
Islas consultar al departamento comercial 

 

Preus unitaris de transport (sense IVA)

Unitats
Unitats
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Amb la compra dels nostres productes 
contribueixes a la igualtat d’oportunitats 
laborals per persones amb discapacitat 

intel·lectual


