
UNA ALTRA 
MANERA DE 

FER EMPRESA
Professionalitat, compromís i valor social�

SERVEIS I PRODUCTES



Què és TALMA?

I també som una altra manera de fer 
empresa. 

Som una empresa social que genera 
oportunitats a persones amb neces-
sitats de suport per desenvolupar-se 
de forma autònoma i inclusiva i així 
millorar la seva qualitat de vida.

El nostre impacte social

Compromís amb els ODS

500

41

220

95

persones han rebut els 
nostres suports

persones treballen a les 
nostres línies empresarials

persones participen als programes 
de formació i inserció

persones reben suports d’habitatge 
(pisos i llars amb suport)

La nostra missió està vinculada amb 4 dels 17 Objectius 

de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de 

les Nacions Unides. Si col·labores amb Talma, aquests 

objectius també seran teus i ens ajudaràs a complir-los.
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LES NOSTRES 3 ÀREES

Els productes i serveis que oferim des 
de les nostres línies empresarials ens 
permeten donar més oportunitats a les 
persones i donar resposta al nostre 
compromís social, treballar d’una 
manera més responsable i sostenible i, 
sobretot, generar valor al territori on 
actuem.

Pla d’Urgell

Les Garrigues

1 €

6,36 €

D’inversió pública 
rebuda al Centre 
Especial de Treball

En retornem

al territori*

*Més informació a l’Informe SROI segons dades del 2019 a TALMA, 
disponible a la nostra pàgina web.

Impulsem un model d’empresa 
inclusiva. Les empreses i clients del 
territori poden escollir una empresa 
amb valors socials i responsables. 

Acompanyem les persones en les 
etapes prèvies al món laboral. 
Escoltem les necessitats del teixit 
empresarial del territori.

Generem suports a persones que 
els necessiten i les seves famílies. 
Estan adreçats a diferents àmbits 
d’atenció i necessitats al llarg de la 
vida de les persones.



Perquè volem estar al 
costat de les empreses?

Perquè les empreses també son agents impor-

tants a la societat. Més enllà de la viabilitat econò-

mica, les empreses generen ocupació i riquesa al 

territori.

Si tenim en compte criteris més socials, més 

sostenibles i més responsables a l’hora de pren-

dre decisions no és una despesa, sinó una inversió 

per millorar la reputació i la gestió. Els teus clients i 

professionals ho valoraran.

Per això, busquem empreses que busquin deixar 

un impacte positiu. Com? A continuació hi trobaràs 

totes les vies de col·laboració amb TALMA i la infor-

mació que necessites.

Contracta els nostres 
serveis, compra els nostres 
productes
Com a empresa, pots contractar els serveis 

empresarials de Talma. Oferim serveis i 

productes amb valor social des del nostre 

Centre Especial de Treball en el què hi 

treballen persones amb necessitats de 

suport.

Inicia’t als enclavaments 
laborals

Promovem la contractació de persones amb 

necessitats de suport per part de les empre-

ses del territori amb l’objectiu de generar 

oportunitats per elles i també per les empre-

ses contractants. Estarem al teu costat 

durant tot el procés.

Fes una donació econòmica 
o material

Pots col·laborar, puntualment o no, amb el 

finançament de projectes  que contribueixin 

a millorar la qualitat de vida de les persones. 

Si disposeu de materials o objectes que ens 

poden ser útils, li podem donar una segona 

oportunitat! (Material informàtic, mobiliari, 

eines de treball, etc.)

Patrocina els nostres 
projectes o esdeveniments

Et donem l’opció de patrocinar les nostres 

activitats esportives, els nostres projectes i 

els esdeveniments que obrim a la comunitat. 

És una acció que promou una comunitat 

més inclusiva i oberta. Pregunta’ns quines 

opcions tenim obertes.

Marca la diferència amb els 
nostres productes i serveis

Compra, contracta o col·labora amb Talma. Som el 

teu aliat social perquè siguis una empresa amb 

valors, més responsable i sostenible; i amb voluntat 

de deixar un impacte positiu a través de les teves 

accions. Tota una declaració d’intencions que, a la 

llarga, la teva clientela agrairà. 

Comencem? 

LA NOSTRA PROPOSTA DE 
VALOR

Vies de col·laboració:



TALMA Verd
Serveis integrals de 
jardineria i venda de planta, 
flor natural, artificial i art 
floral

TALMA Verd és la marca de jardineria i art floral de 

TALMA. El nostre ventall de productes i serveis pretén 

oferir solucions a petita, mitjana i gran escala, de 

manera que els nostres serveis s’adrecen a particulars, 

entitats, empreses i administracions. Dissenyem i 

cuidem jardins i zones verdes, produïm i venem planter 

propi, planta d’interior i exterior, treballem la flor tallada 

i decorem esdeveniments especials.

Què t’oferim?
Assessorament, disseny i manteniment 
d’espais naturals, jardins, terrasses, zones 
verdes i urbanes. 

Esporgues a petita, mitjana i gran escala.

Manteniment de rotondes.

Venda d’arbres, arbustos, plantes d’exterior i 
plantes d’interior.

Venda de complements de jardí i substrats.

Serveis d’art floral (natural i artificial).

Producció i venda de planter (per encàrrec)

Serveis de disseny, creació i decoració per a 
esdeveniments especials a través de les 
plantes i les flors.

Serveis 

funeraris 365 

dies a l’any

Transport a 

domicili 

(pregunta’ns)

Encàrrecs

 per telèfon i 

WhatsApp

Més de 15 anys 

d’experiència 

en jardineria

Solucions 

integrals i 

projectes a mida

Per què escollir-nos?



TALMA Packing
Serveis de logística i 
embalatge per a empreses

A TALMA Packing ens encarreguem de l’empaquetatge,

embalatge o envasament de productes. Aquests 

serveis van adreçats a oferir solucions en els proces-

sos productius i logístics de les empreses. La nostra 

tasca transforma el producte inicial i el prepara per 

tal de distribuir-lo o posar-lo a disposició de la clientela 

final. 

Realitzem diferents tipus de packing: col·locació de 

producte, ensobrat, embalatge, etiquetatge, entre 

altres.

Què t’oferim?
Muntatge de peces i/o productes.

Embalatge, embossament i/o encapsat de 
productes.

Etiquetatge 

Ensobrats de papereria.

Repartiment porta a porta de cartes o 
postals.

+ de 800 m2 de 

superfície 

logística

Magatzem de 

gran capacitat i 

estocatge

Disposem de 

càmeres 

frigorífiques

Més de 15 anys 

d’experiència 

en el sector

Per què escollir-nos?



TALMA Dolç
Sucre ecològic i social en 
unitats per a hostaleria i 
restauració

TALMA Dolç és una línia productiva d’ensobrat i 

distribució de sucre en unitats individuals per a 

empreses i del món de la restauració i l’hostaleria. Des 

del nostre obrador controlem tot el cicle d’ensobrat

gràcies a una maquinària específica i un equip humà 

que supervisa cada part del procés.

El nostre valor afegit és en els sobres de sucre 100% 

ecològic i 100% social. A més a més, optem per un 

packaging més conscient i sostenible.

Què t’oferim?
Ensobrat de sucre en format individual

Personalització del sobre amb la teva imatge 
de marca

Distribució a nivell nacional

Diferents tipus d’edulcorant (sucre blanc, 
sucre morè, sucre ecològic i social)

Diferents formats: 
 Sobres individuals en caixes (1000u)
 Caixa petita de sobres
 Paquet de sucre de 1 Kg
 Paquet de sucre de 5 Kg

Comptem amb 

maquinària 

específica

Supervisem tot 

el procés 

d’ensobrat

Les nostres 

rutes són 

setmanals

El nostre abast 

arriba a tota la 

península

Personalitzem 

els sobres 

individuals

Per què escollir-nos?



TALMA La Lleteria
Elaborem lactis que són la 
llet!
Elaborem làctis de manera artesanal i apostem per la 

qualitat i la sostenibilitat. El nostre obrador es basa en 

la mínima transformació de la llet per tal d'aconseguir 

uns lactis de qualitat, sostenibles i molt saludables.

A la Lleteria cuidem tot el procés: des del benestar 

animal i la munyida, passant pel procés d’elaboració 

fins la distribució dels lactis als nostres punts de 

venda.

Distribuïm a botigues alimentàries locals, supermer-

cats, escoles, càterings, restaurants i associacions de 

consumidors. 

Què t’oferim?
Distribució setmanal dels nostres lactis

Tastos, demostracions, i assistència a fires i
actes.

Lots a mida o vals de regal per a esdeveni-
ments i celebracions.

Distribució eficient i envasos reutilitzables 
de gran tamany per ser més sostenibles.

Venda online i distribició a punts de recollida

Treballem amb 

proveïdors de 

proximitat

Tenim en compte 

criteris sostenibles 

en els envasos

Tenim més de 

80 punts de 

venda

La majoria dels 

nostres lactis no 

porten llet en pols

Per què escollir-nos?

Alta qualitat 

nutricional per 

a tot tipus de dietes



Productes amb 
etiqueta RSE
Productes de qualitat, més 
responsables i amb valor 
social
Són productes adreçats a persones que volen fer un 

consum més responsable i a empreses i administra-

cions que mostren compromís amb el territori i amb 

les persones. 

Són campanyes que busquen molt més que satisfer 

les necessitats de la nostra clientela. Busquem crear 

valor afegit, ser diferents a la resta i promoure un 

consum més conscient i responsable.

Què t’oferim?
La rosa de Sant Jordi més conscient, 
social i sostenible 

Vols fer un detall als teus treballadors i 
treballadores per Sant Jordi? Tens un punt 
de venda i vols incorporar les nostres roses 
perquè tenen un valor afegit? Ens adaptem 
a les teves necessitats.

Què t’oferim?

Què t’oferim?

Papereria per a esdeveniments

Creem etiquetes, distintius i material de 
papereria personalitzat per a empreses o 
particulars. Els dissenys per a cada encàrrec 
són únics. Elaborem postals, etiquetes per 
acompanyar detalls, targetes, invitacions de 
boda, recordatoris i detalls de batejos i 
comunions i altres. Proposa’ns la teva idea i 
la valorarem!
*Encàrrecs amb 2 mesos de marge com a mínim.

Lots gastronòmics tot l’any 

Apostem pels productes de proximitat i 
elaborem lots gastronòmics per a empreses 
i particulars. Un producte ideal per Nadal, 
però també per a compromisos d’empresa, 
visites i altres esdeveniments.



TALMA Inserció
Millorem l’ocupabilitat de 
les persones i col·laborem 
amb el teixit empresarial

És l’àrea de formació i inserció de TALMA. Gestionem 

projectes amb l’objectiu de millorar i facilitar l’accés 

al món laboral de persones amb necessitats de 

suport. 

Participem als programes del Departament d’Acció 

Social o el Servei d'Ocupació de Catalunya, però també 

oferim formacions a mida enfocades a donar 

resposta al teixit empresarial del territori.

Busquem ser un punt de connexió entre les perso-

nes, que pel fet de no tenir una formació acadèmica i 

professional finalitzada o perquè es troben en una 

situació de vulnerabilitat social es troben sense feina, i 

les empreses del territori que busquen perfils labo-

rals. Treballem amb persones tècniques en inserció 

laboral amb l’objectiu de gestionar tot el procés 

d’inserció per tal d’acompanyar tant a la persona com 

a l’empresa.

Què t’oferim sense 
cap cost?

Recollim les necessitats i perfils laborals de 
les empreses

Gestionem contractes de persones en pràc-
tiques segons els programes formatius i 
d’inserció.

Organitzem programes formatius a mida 
segons la demanda de les empreses

Fem el seguiment de tots els processos: 
pràctiques, enclavaments, contractació, etc.
Gestionem ofertes laborals i perfils de perso-
nes demandants d’ocupació des de la nostra 
Agència de Col·locació.

Oferim 7 progra-

mes formatius 

diferents

Hem orientat 687 

persones en 

opcions formatives

Hem signat 88 

convenis de pràcti-

ques a empreses

117 han 

obtingut un 

títol formatiu

36 persones 

s’han inserit al 

mercat laboral

Dades que ens avalen:



Enclavaments 
laborals
Una oportunitat per a les 
persones i per a les empreses

És un servei de connexió entre les necessitats de 

les persones i les necessitats de les empreses.

Per això, parlem d’una oportunitat per a les dues 

parts. 

Un enclavament laboral és un contracte entre una

empresa i un Centre Especial de Treball en el qual, 

persones amb necessitats de suport es desplacen a 

l’empresa per dur a terme l’activitat per la qual s’han 

contractat. 

És una fórmula de col·laboració temporal o 

permanent que permet una possible incorporació al 

mercat obert a les persones amb necessitats de 

suport.

Què t’oferim sense 
cap cost?

Intermediació laboral a través de professio-
nals de l’àrea empresarial i d’inserció.

Anàlisi dels llocs de treball i valoració de les
habilitats i competències necessàries per 
garantir una inserció de qualitat per a l’em-
presa i la persona.

Formació inicial segons les necessitats del 
lloc de treball.

Suport i acompanyament a la persona que 
realitza l’enclavament, a través del prepara-
dor/preparadora laboral

Suport i acompanyament a l’entorn laboral 
proper de la persona que realitza l’enclava-
ment.

Possibilitat d’iniciar el procés d’adaptació a 
través d’un conveni de pràctiques.

Què hi guanyes com 
a empresa?

Et permet donar resposta a l’obligació de 
complir amb la Llei General de Drets de les 
persones amb Discapacitat (antiga LISMI)

Et permet incorporar accions de Responsa-
bilitat Social Empresarial a la teva empresa 
Tens l’opció de disposar d’equips de treball 
extra, segons les necessitats de la teva 
producció.

Tens les garanties d’una empresa social, que 
vetllarà per aconseguir tots els objectius de 
producció i donarà suport a les persones, 
sempre que ho necessitin.

Et permet externalitzar part del teu procés 
productiu amb l’avantatge que l’equip de 
treball es desplaça a les teves instal·lacions.



Beneficis de la col·laboració 
empresarial

Aconsegueix el segell!

Tens diverses alternatives al 
compliment de la LGD

Gràcies a les opcions de col·laboració amb TALMA*:

    Contracta els nostres serveis

    Compra els nostres productes

    Col·labora amb els nostresserveis d’inserció

(Llei General de la Discapacitat)

Gaudeix dels 
avantatges fiscals al teu abast

Les empreses poden deduir-se fins al 35% o 40% del 

donatiu en la quota íntegra de l'Impost de Societats, 

amb un límit del 10% de la base imposable. T’asses-

sorarem.

Millora la teva imatge d’empresa

Diferencia’t i integra accions de responsabilitat 

social empresarial, així com dur a terma accions 

alineades amb els ODS.

Fidelitza als teus públics

Millora la motivació i productivitat dels teus treballa-

dors i treballadores pel fet de ser una empresa amb 

valors. Fidelitza també als teus clients i clientes per 

ser una empresa amb criteris socials.

Les empreses acreditades hauran de complir amb 
uns requisits mínims per formar part de la xarxa 

d’empreses amb Segell RST. Aquests requisits seran 
avaluats anualment per part de TALMA.

Volem que les empreses que tenen un compromís real amb 

el territori i les persones a través de Talma rebin alguna cosa 

a canvi. Per això, hem creat un distintiu que us acreditarà* 

com a empresa col·laboradora amb els nostres projec-

tes i suports. Obtindràs el segell per col·locar-lo al teu 

establiment o a la teva pàgina web.

Comunicarem la teva adhesió a través dels nostres canals. 

Ajuda’ns a fer gran aquest compromís!

*Les empreses amb + de 50 professionals han de complir amb la Llei General de la Discapacitat (antiga LISMI) a través de la contractació de persones amb 
discapacitat (mínim el 2% de la plantilla). També es compleix si s’apliquen altres accions com la contractació dels nostres serveis i productes, amb enclavaments 
laborals o bé a través de donacions a projectes que promoguin la creació de llocs de treball per 
persones amb necessitats de suport.



Ctra. Torregrossa, Km 10.5
25430 - Juneda (Lleida)

973 15 04 14
info@talma.cat
www.talma.cat


