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PRESENTACIÓ 
 

A PROCAMP, una empresa fundada l'any 1995, ens dediquem a la comercialització de diversos 

productes en el camp: oli d'oliva verge, avellanes, ametlles i altra fruita seca. 

Disposem de la nostra pròpia terra on cultivem oliveres, avellaners, ametllers, i la maquinària 

necessària per elaborar l'oli, tractar fruits secs i produir aliments derivats com orxates, 

panellets i postres. Tot plegat, ens fa tenir el control del procés de principi a fi. 

Les matèries primeres s'obtenen mitjançant una producció integrada. Aquest sistema agrícola 

utilitza mètodes respectuosos amb la salut i el medi ambient.  

 

Els objectius són: 

✔ Obtenir productes d'alta qualitat 

✔ Minimitzar l'ús d'agroquímics 

✔ Optimitzar els mètodes de producció 

✔ Disminuir els residus. 

 

També disposem d’articles elaborats d'acord amb la normativa de Producció Agrària Ecològica 

(PAE), que posa especial èmfasi en l'ús de productes i tècniques el més naturals possibles, 

excloent-ne tots aquells que potencialment puguin espatllar la qualitat del resultat final o 

l'entorn natural en què es troba. 

Aquest sistema comprèn totes les activitats de producció, processament, manipulació i 

comercialització dels productes. 

Finalment volem destacar que tots els productes que fem a PROCAMP són aptes per a celíacs, 

ja que no utilitzem cap matèria primera que contingui gluten, incloent romesco i qualsevol de 

les nostres postres.* 

 

 

 

 

 

 

* Excepte els torrons que els comprem fets i envasats. 
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OLI D’OLIVA VERGE EXTRA 

 

Els nostres olis són autèntics sucs d’olives arbequines, recollides a les comarques de 

Tarragona. El resultat és un producte altament saludable i amb grans qualitats 

organolèptiques, amb denominació d’origen protegida SIURANA.  

 

Referència Descripció de l’article Preu  IVA 
OL-01500 Oli d’oliva Morgat - 4 garrafes de 5l. 88,00€ 10% 

OL-01075 Oli d’oliva Morgat - 6 ampolles de 0,75l. 39,50€ 10% 

OL-11075 BIO Oli d’oliva Morgat - 6 ampolles de 0,75l. 46,70€ 10% 

OL-00100 Oli d’oliva Morgat restauració 0,25l. Caixa 12 unitats 27,60€ 10% 

 

 

OLIVES ARBEQUINES 

AB 

Olives, aigua, sal i una mica de “sajolida” de muntanya,  

és l’únic que trobaran dins els nostres pots. Un toc diferent en els aperitius de cada dia. 

 

Referència Descripció de l’article Preu  IVA 
AB-00500 Olives Arbequines - 6 pots de 500gr. 8,85€ 10% 
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AVELLANES 

 

La Denominació d’Origen Protegida (Avellana de Reus) avala la reputació i qualitat de les 

avellanes produïdes a les comarques de Tarragona. 

 

Referència Descripció de l’article Preu  IVA 
EL-35010 Avellana garapinyada- pot de 150gr. 4,07€ 10% 

FS-30030 Avellana torrada - 10 paquets de 250gr. 32,00€ 10% 

FS-30025 Avellana Negreta torrada - 10 paquets de 250gr. 32,00€ 10% 

FS-50025 Avellana Negreta BIO torrada - 10 paquets de 250gr. 35,30€ 10% 

 

 

AMETLLES 

 
 

Igual que les avellanes, les ametlles provenen de les nostres terres.  

Entre elles destaca l’ametlla Marcona, coneguda a tot el món com 

“la reina de les ametlles” pel seu sabor delicat i dolç. 

 

Referència Descripció de l’article Preu  IVA 
EL-25015 Ametlles garapinyades - 6 pots de vidre de 150gr. 21,20€ 10% 

FS-20025 Ametlles Llargueta torrades - 10 paquets de 250gr. 30,70€ 10% 

FS-10025 Ametlles Marcona salades - 10 paquets de 250gr. 33,00€ 10% 

FS-50025 Ametlles Marcona BIO salades - 10 paquets de 250gr. 31,70€ 10% 
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 NOUS  
 

 

Les Nous procedeixen de les terres que envolten el Monestir de Poblet,  

habitades i cultivades ja des de l’època medieval. 

 

Referència Descripció de l’article Preu  IVA 
FS-40025 Nous crues - 10 paquets de 250gr. 40,90€ 4% 

FS-40015 Nous crues - 6 pots de vidre de 150gr. 22,70€ 4% 

 
 

POSTRES 
 

 

Disposem d’un assortiment de postres casolans típics de la nostra terra. 

 

Referència Descripció de l’article Preu S/IVA IVA 
PS-00001 Lot Tot Sants (panellets, castanyes i moscatell) 42,70€ 21% 

PS-00002 Panellets - caixa 18 unitats 18,00€ 10% 

PS-00003 Menjar blanc - 6 terrines de terracota 125gr. 27,20€ 10% 

PS-00004 Mousse d’Avellana - 6 terrines de terracota 125gr. 24,00€ 10% 

PS-00005 Músic - 6 terrines de terracota 125gr. 27,20€ 10% 
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GELATS 

 

Varietats de gelats, tots ells fabricats amb primeres matèries d’alta qualitat. 

 

Referència Descripció de l’article Preu S/IVA IVA 
GE-01011 Gelat d’Orxata - terrina d’1L. 5,60€ 10% 

GE-01012 Gelat de Torró - terrina d’1L. 5,60€ 10% 

GE-01013 Gelat de Nous - terrina d’ 1L. 4,10€ 10% 

GE-01014 Gelat de crema d’Avellana - terrina d’1L. 4,10€ 10% 

GE-01015 Gelat de Menjar blanc – terrina d’1L. 5,91€ 10% 

 

ROMESCO 

 

La salsa més famosa de Catalunya que acompanya els calçots i que és ideal  

per combinar amb diferents carns i peixos. 

Referència Descripció de l’article Preu S/IVA IVA  
ES-06401 Romesco – 6 pots de 400 gr. 21,35€ 10% 
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TORRONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un assortiment de torrons elaborats amb productes de primera qualitat . 

Els trobaran en format barra de 250 gr.  

 

Referència Descripció de l’article Preu S/IVA IVA  
TO-00010 Torró de Xixona 7,91€ 10% 

TO-00020 Torró d’Alacant 7,91€ 10% 

TO-00030 Torró d’avellana d’Agramunt 7,91€ 10% 

TO-00040 Torró de “yema” cremada 6,44€ 10% 

TO-00050 Torró de xocolata 7,54€ 10% 

TO-00060 Torró de castanyes glacé 8,35€ 10% 

TO-00070 Torró de Xixona sense sucre 8,40€ 10% 

TO-00080 Torró de “yema” cremada sense sucre 7,64€ 10% 
  

Pàgina 8 | 17 

Pàgina 9 | 17 



 

Pàgina 9 | 13 

     

REGAL GASTRONÒMIC 
 

 

 

Disposem d’estoigs amb productes de màxima qualitat, que són el regal perfecte per a 

obsequiar a la seva clientela, plantilla o proveïdors. A més dels pacs existents, fem estoigs a 

mida, on ens adaptem a les necessitats de cadascú. 

 

Referència Descripció de l’article Preu S/IVA IVA  
RG-00010 Estoig de fusta: 

− 1 ampolla oli Morgat 0,75l. 

− 1 ampolla oli verge extra BIO 0,75l. 

 
20,50€ 

 
10% 

RG-00012 Estoig de fusta: 
− 1 ampolla oli Morgat 0,75l. 

− 1 ampolla vi blanc DO Penedès 075,l. 

 
22,60€ 

 
21% 

RG-00014 Estoig de fusta: 
− 1 ampolla oli verge extra BIO 0,75l. 

− 1 ampolla vi negre criança ecològic 075,l. 

 
32,80€ 

 
21% 

RG-00016 Caixa de fusta selecció 5 fruits secs pots de vidre: 
− 1 d’avellanes torrades 150 g 

− 1 d’ametlles torrades 150 g 

− 1 d’ametlles Marcona salades 150 g 

− 1 d’ametlles garapinyades 150 g 

− 1 de Nous 150 g 

 
24,80€ 

 
10% 
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BEGUDES 
 

 

ORXATES 
La nostra orxata està elaborada amb les millors matèries primeres de la nostra terra,  

tenim especial cura en la seva preparació perquè gaudiu  

del seu sabor únic a qualsevol època de l’any. 

 

Referència Descripció de l’article Preu S/IVA IVA  
VE-20010 Orxata d’avellana - 25 ampolles de 20 cl. 18,45€ 21% 

VE-20020 Orxata d’ametlla - 25 ampolles de 20 cl. 18,45€ 21% 
 

BEGUDES VEGETALS 
Les nostres llets i begudes vegetals són productes que no contenen lactosa  

i són aptes per dietes veganes. 

 

 Referència Descripció de l’article Preu unitat IVA 

VE-30010 Beguda vegetal d’Ametlla - 25 ampolles de 20 cl. 18,45€ 10% 

VE-30020 Beguda vegetal d’Avellana - 25 ampolles de 20 cl. 18,45€ 10% 

VE-30030 Beguda vegetal de Nous - 25 ampolles de 20 cl. 18,45€ 10% 
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PERÍODE DE VENDA  

DELS NOSTRES PRODUCTES 
 

Tenim la nostra gamma de productes, que 

es comercialitzaran durant els següents períodes: 

 

Producte gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Ametlles             

Avellanes             

Castanyes             

Garapinyades             

Gelats             

Lots de Nadal             

Menjar blanc             

Músic             

Nous             

Oli d’oliva             

Olives             

Panellets             

Romesco             

Regal 

gastronòmic 

            

Torrons             
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CONDICIONS DE VENDA 
 

 

Els preus reflectits en aquest catàleg no inclouen l'IVA. 

Són vàlids fins al 31 de desembre de 2022.  

 

Les condicions generals de venda són les següents: 

ORDRE MÍNIM: l'ordre mínim és de 100 euros.  

No atendrem comandes per sota d'aquest import. 

DATA D’ENTREGA: Ens comprometem a lliurar la mercaderies en el termini  

de 20 dies des de la recepció de la comanda. 

PORTS: El transport s'abonarà si la comanda supera els 300 euros (IVA no inclòs).  

En cas contrari, es carregaran a la factura (0,55 euros/kg; import mínim 30 euros). 

FORMA DE PAGAMENT: Si no se'ns diu el contrari, la forma de pagament serà un rebut 

bancari en un termini de 30 dies. Si necessiten una altra forma de pagament es pot 

negociar amb el departament comercial. En cas de pagament per xec, haurà de ser un 

xec garantit. 

DESCOMPTES: La possibilitat de descomptes comercials, es pactaran amb cada 

empresa o s'establirà mitjançant contracte. 

Descomptes per volum de compres: el 31 de Desembre realitzarem els següents 

ràpels sobre la facturació anual: 

✔ Un 3% a las empreses que la seva facturació sigui superior a 20.000€  

(IVA no inclòs) 

✔ Un descompte per volum de compra de 8.000€ a las empreses que 

superin els 100.000€ facturats (IVA no inclòs) 
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PROCAMP REUS 

C/ Terol, 1 

Telèfon: 977 010 858 

E-mail: procampreus21@gmail.com 

 

 


