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Entitat sense afany de lucre

A més de gaudir d’uns serveis 
de màxima qualitat, la con-
tractació dels nostres equips 
promou la creació de llocs de 
treball per a persones en risc 
d’exclusió sociolaboral.D
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Tel.: 933 034 100
Fax: 933 084 610
saliha@formacioitreball.org

Carrer Ramo Llull, 430
08930 Sant Adrià de Besòs 
www.formacioitreball.org

A qualsevol punt de 
Catalunya



La Fundació Formació i Treball (FIT) és una entitat privada 
sense ànim de lucre fundada l’any 1992, que treballa en 
l’àmbit de la formació i la inserció laboral de col·lectius en 
risc d’exclusió social, amb especials dificultats per incorpo-
rar-se al mercat laboral. La Fundació, com a únic soci, va 
crear l’any 2006 una empresa mercantil anomenada For-
mació i Treball, Empresa d’Inserció, S.L.U (FITEI) a través 
de la qual oferim els nostres serveis. Aquesta empresa s’ha 
caracteritzat per la recerca i implantació d’activitats intensi-
ves en mà d’obra i apropiades per a la integració al mercat 
ordinari de col·lectius en situació o risc d’exclusió. L’activitat 
productiva i comercial desenvolupada als tallers i botigues 
de l’entitat així com els serveis prestats a l’administració pú-
blica i a empreses privades, conformen l’activitat econòmica 
que permet a l’organització assolir els seus objectius, tant 
formatius com d’inserció laboral.

Qui som?
• Neteja domèstica
• Neteja d’oficines
• Neteja d’escales (comunitats)
• Neteja de locals d’hostaleria i comerç
• Neteges especials, final d’obra, espais públics i locals socials
• Neteja de vidres
• Provisió de productes
• Neteges de xoc per a Serveis Socials i particulars
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ServeisQuè fem?
FITEI proporciona als seus clients una varietat de serveis 
de neteja integral, incorporant dia a dia noves tecnolo-
gies i nous sistemes de neteja. Ens avalen més de 10 anys 
d’experiència i proveïm de productes de neteja, higiènics i 
utillatge.

NETEJA NETEJA
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Entitat sense afany de lucre

Serveis de neteja dissenyats 
sempre al voltant de les ne-
cessitats de cada empresa, 
entitat o oficina.

www.serveisindustrials.teb.cat
teb@teb.org

Fernando Pessoa, 54-64
08030 Barcelona  
Tel.: 933 600 387
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A qualsevol punt de la 
província de Barcelona



TEB Solucions és una cooperativa de treball, nascuda al 
2009, per desenvolupar tasques de serveis a la comunitat, 
difícilment deslocalitzables: neteja general i especialitzada, 
destrucció de documents, repartiment a domicili… són fei-
nes que les entitats i les empreses necessiten i que permeten 
també una visualització i un contacte amb la societat del 
col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.

Qui som?
•  Neteja curosa dels equips de treball de l’oficina
•	Passar mopa, encerar i polir terres.
•	Eliminació de la pols de les superfícies horitzontals i 

també en alçada
•		Neteja i desinfecció de lavabos i banys
•		Neteja d’escales i ascensor
•		Neteja d’elements d’il·luminació, sòcols, fusteria…
•		Desinfecció de parets, envans
•		Neteja d’equipaments d’aire condicionat i calefacció
•		Vidres
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Serveis

Què fem?
Oferim serveis de neteja a empreses i entitats de 
l’administració pública, incloent serveis complementaris 
com: Poliment de terres i recollida selectiva dels residus. 
Comptem amb la certificació ISO 9001 acreditada per 
Lloyd’s Register Quality Assurance.

NETEJA NETEJA



Entitat sense afany de lucre

Servei àgil i flexible de ne-
teja d’edificis, pàrquings, 
naus industrials i vehicles 
amb productes respectuo-
sos amb el medi ambient. 
Certificació ISO 9001.D

is
se

ny
, e

di
ci

ó 
i i

m
pr

es
si

ó 
Ic

ar
ia

 G
rà

fiq
ue

s

A qualsevol punt de la 
província de Barcelona
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Memòria 2015 http://bit.ly/memo-cat-Portola 
Coneix la fundació http://bit.ly/portola-cataleg
david.rubiol@gportola.com
www.gportola.com

C/ Teler de Roda, s/n
08690 Santa Coloma de Cervelló

Tel.: 936 526 220 – Fax.: 936 301 997
www.detalling.com



Què fem?
Servei de neteja (postobra, primera ocupació i manteni-
ment) d’edificis, habitatges, pàrquings, naus industrials, 
locals comercials i oficines. Servei de neteja itinerant i fixe 
de vehicles.

Serveis

Clients

Neteja postobra i de primera ocupació:
• Pisos i habitatges particulars
• Locals comercials i oficines
• Naus industrials

Neteja de manteniment:
• Abrillantament de paviments
• Aparadors i vidrieres
• Apartaments turístics
• Comunitats de veïns: zones comuns i pisos
• Edifici d’oficines
• Locals comercials
• Naus industrials
• Pàrquins

Rentada ecològica de vehicles:
• Flotes comercials
• Vehicles de gerència
• Vehicles particulars (centres comercials i 
 pàrquings públics)

• Institut Oncològic Vall d’Ebró
• Barcelona Nautic Center
• Grup Werfen
• Urcotex

La Fundació Portolà és una ONL – Organització No Lucra-
tiva – amb l’objectiu d’atendre les necessitats d’integració 
sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual.
Des de 1989, al nostre CET (Centre Especial de Treball), 
més de 100 persones troben un lloc de feina amb con-
dicions adequades i una retribució justa. Oferim serveis i 
productes de qualitat a preus ajustats en activitats de jar-
dineria i treballs forestals, neteja i peonatge, manipulació 
industrial i promocional, regals corporatius i confecció. 
Som el canal perfecte per complir amb la LGD (Llei general 
dels drets  de les persones amb discapacitat i la seva in-
clusió social, antiga LISMI), reforçar polítiques de RR.HH. i 
donar consistència a la Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) de les empreses.
Som economia social.

Qui som?

NETEJA NETEJA36 36
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Entitat sense afany de lucre

http://passarvia.cat/
passarvia@passarvia.cat
enric.massana@els3turons.org

Carrer Farnés,nº 15
08032 Barcelona

Tel.: 93 420 43 94
Mòbil: 639 334 638 

Generem oportunitats 
de treball al servei de la 
comunitatD
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Passar via, empresa d’inserció S.L és una iniciativa promo-
guda per la Fundació Els Tres Turons, amb més de quinze 
anys d’experiència de treball. 
L’objectiu de l’empresa es la inclusió social i laboral de 
persones, que per les seves situacions específiques, pres-
ten situacions subjectives de dificultat en trobar en el marc 
adequat, l’exercici de l’activitat laboral i el seu encaix social.

Qui som?

Què fem?
Passar via, empresa d’inserció aposta per la inclusió socio-
laboral, creant i donant llocs de treball a les persones afec-
tades per trastorns de salut mental que amb la prestació 
dels seus serveis afegeix un valor social a la transacció 
comercial.

Serveis
•  Passar via, empresa d’inserció S.L desenvolupa les se-

güents activitats comercials:
•  Repartiment a domicili de les compres al Mercat de la 

Vall Hebrón
•  Neteja de via pública, finques, espais i locals tant públics 

com privats
•  Treballs de jardineria i forestal
•  Pintura i manteniment
•  Servei d’accessibilitat audiovisual (subtitulació i audio-

descripció).

NETEJA NETEJA36 36
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www.fundacionintress.org
cee@intress.org  

C/ Villarroel 45 Entlo.  
 08011 Barcelona
Tel. 932 172 664

Entitat sense afany de lucre

Serveis amb qualitat que 
aporten valor social a les 
empreses responsablesD
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A qualsevol punt de 
Espanya



Els Centres Especials de Treball (CET) són empreses la plan-
tilla de les quals compta amb un mínim del 70% de tre-
balladors amb discapacitat. Aquestes empreses tenen com 
a objectiu assegurar una feina remunerada i la prestació 
d’uns serveis d’ajustament personal i social que els treba-
lladors amb discapacitat necessiten.

Als Centres Especials de Treball de la Fundació Intress a 
Barcelona i, Intress a Madrid i Balears proporcionem, prin-
cipalment, serveis de neteja que la seva empresa o vostè 
com a particular pot necessitar, alliberant-lo del control i se-
guiment d’aquest servei. Treballem també per oferir serveis 
de logística, manipulats, operaris de magatzem i tasques 
administratives.  

Amb més de 130 treballadors amb diferents capacitats i 
presents a Barcelona, Madrid i Balears. Comptem amb més 
de 70 clients, tant en l’àmbit públic com en el privat, i en 
sectors tan diversos com clubs esportius, comunitats de 
veïns, serveis sanitaris i industrials, oficines, magatzems, 
grans magatzems, etc.

Des del Centre Especial de Treball fem un seguiment con-
tinuat i oferim suport als nostres treballadors i clients, amb 
l’objectiu d’oferir un servei de màxima qualitat i socialment 
responsable.

Qui som? Què fem?
• Servei de qualitat amb la màxima eficiència.
• Comoditat. El client pot despreocupar-se d’aspectes 

aliens a la seva activitat principal, però necessaris per 
al funcionament de la seva empresa.

• Un interlocutor únic i accessible.
• Suport a la inserció laboral i social de persones amb 

discapacitat, fent tangible la responsabilitat social de 
l’empresa.

• La nostra responsabilitat amb el medi ambient, tant a 
l’hora d’escollir els productes de neteja com a l’hora de 
reciclar correctament els materials.

• Assessorament i acompanyament per tal de complir la 
Llei General de Drets de les Persones amb Discapaci-
tat, la qual estableix que totes les empreses de més de 
50 treballadors han de reservar una quota del 2% de 
la plantilla per a persones amb una discapacitat.

Serveis
Neteja professional d’oficines i habitatges
• Manteniment de terres, murs, cortines, mobiliari, equips 

informàtics, expositors, cuines, moquetes i vidres
• Neteja de banys, contenidors higienicosanitaris, dutxes i 

vestuaris
• Poliment, encerat i abrillantament de terres
• Neteja de façanes i pintades 

Neteja de grans superfícies
• Avaluem les seves instal·lacions per oferir-li el servei 

més adequat, com per exemple neteja de zones comu-
nes, gestió de residus i neteja de façanes

Neteja de residències i allotjaments
• Cambrers i cambreres d’apartament, neteja de banys, 

menjadors i estances comunes

NETEJA NETEJA36 36
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C/ La Rapa, 18
08830 Sant Boi de Llobregat
http://www.intecserveis.org

Tel.: 936 301 353
Fax: 936 616 006
intecserveis@pssjd.org

A qualsevol punt de la 
comarca del Barcelonès i 
Baix Llobregat

Serveis integrals de neteja.



Serveis integrals de neteja. Intecserveis amb la seva cons-
tant preocupació per respectar i conservar el medi ambient, 
fa servir productes biodegradables, adaptan-nos a les nor-
matives UNE i de la CEE.

Intecserveis assumeix la neteja i manteniment diari en espais 
de característiques diferents, com a: 
• Oficines i locals comercials
• Administració Pública
• Indústries de diversos sectors 
• Àrees comercials i aeroports
• Col.legis, Cooperatives, etc.   

Serveis

Clients
Intecserveis és en Centre Especial de Treball sense ànim de 
lucre que pertany a la Fundació Benito Menni, creada per 
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i que té com a prin-
cipal objectiu la integració plena dels seus treballadors en 
la societat i passa, necessàriament, per la seva integració al 
món laboral. És per això i donant compliment a la legislació 
vigent, gestiona el desenvolupament dels seus treballadors  
a través d’un Pla Individual d’Inserció i l’aplicació dels Ser-
veis Complementaris d’Ajustament Personal i Social.

Qui som?

Què fem?
Serveis integrals de neteja. 
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www.garbet.coop
garbet@garbet.coop

C/ Josep Estivill 10 baixos
08027 Barcelona 
Tel.: 937 070 060

Entitat sense afany de lucre

Garbet la teva cooperativa 
de neteja i manteniment.D
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A qualsevol punt de 
Catalunya, València  
i Palma de Mallorca



Garbet neteja i manteniment Integral EI SCCL, és una em-
presa d’inserció constituïda amb la forma legal de coope-
rativa de treball associat i d’iniciativa social, sense ànim de 
lucre. Som la primera cooperativa i empresa d’inserció que 
s’ha creat a Catalunya.
Les nostres activitats comercials són els serveis de neteja, de 
jardineria, d’higiene ambiental, de bugaderia industrial, de 
manteniment i enginyeria integral d’edificis i instal·lacions, 
rehabilitacions i reformes d’edificis. Garbet té forta presèn-
cia a 13 comarques catalanes de les províncies de Barcelo-
na i Girona.
Promou la inserció laboral, una formació bàsica i específica 
per a cada un dels perfils professionals i un acompanya-
ment individualitzat d’aquelles persones que es troben en 
situacions de major vulnerabilitat per accedir als circuits 
formals de treball. 
L’empresa promotora de Garbet és Suara Cooperativa 
(Suara Serveis SCCL), present a 17 comarques catalanes i 
líder en el sector d’atenció a les persones. Té delegacions 
a Barcelona(Barcelonès), Figueres (Alt Empordà), Salt (Gi-
ronès) i Montagut i Oix (Garrotxa).

Qui som? Què fem?
Garbet és una cooperativa sense ànim de lucre que promou 
la integració d’aquells col·lectius susceptibles d’exclusió 
social.

Fomenta la inserció sociolaboral oferint serveis que cobrei-
xen les necessitats dels clients amb qualitat i eficàcia, a 
través d’una gestió democràtica, propera a les persones i 
responsable socialment.

Serveis
•  Neteja a fons
•  Neteja de Manteniment
•  Neteja especialitzada
•  Neteges de xoc
•  Formació de neteja
•  Consultoria de neteja
•  Consultoria i assessorament de serveis i productes de 

neteja.
•  Venda de productes de neteja especialitzats
•  Venda de productes ecològics, biodegradables, tracta-

ments, dispensadors de paper, dispensadors de sabó, 
contenidors higiènics.

•  Servei de recollida de residus higiènics sanitaris
•  Serveis de recollida de contenidors higiènics, conteni-

dors de tallant i punxant.
•  Control de plagues
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