
 

 

 

 

  

 

 

 

JORNADA 

INFORMATIVA  

GRUPS d’EXPORTACIÓ 

a 

FRANÇA  
 

 

Els grups organitzats pel Departament de Promoció 

Internacional, s’acolliran als ajuts del Programa de Cupons 

a la Internacionalització d’ACCIÓ 2019, d’acord amb les 

bases publicades el passat 8 d’agost.  
 

 

PER QUÈ FRANÇA?. 

Amb una població de 65 milions d’habitants, França ofereix nombroses 

oportunitats a les empreses Catalanes. 

Des de fa anys, el país veí és el nostre principal soci comercial i ha esdevingut el 

primer destí en exportacions de les empreses catalanes, representant quasi 20% del 

total de les vendes a l’exterior. 

França és la llar de les companyies mundials líders en indústries innovadores i és el 

tercer major receptor d’inversió estrangera directa. 

Característiques del mercat: 

• Mateixa franja horària. 

• Situació política i econòmica estable. 

• El mercat francès és similar al català en quant a legislació, tecnologia, 
demanda, innovació… 

• No hi han aranzels ni duanes 

• Condicions de pagament són similars. 

• Les relacions de negoci amb les empreses franceses tendeixen a ser a llarg 
termini. 
 

Per a facilitar la introducció de les empreses catalanes, estem promocionant la creació 

d’aquests Grups d’Exportació a  França.  

 

 



Aquesta acció consisteix en reunir un grup d’empreses (mínim de 4) que operaran en 

aquest mercat amb una durada inicial de 12 mesos, mitjançant l’acció d’un comercial, 

coneixedor del sector i  especialitzat en la internacionalització a França . 

Les despeses generades pel grup es reparteixen entre totes les empreses integrants i 

es demanarà un ajut a ACCIÓ, dins del Programa de Cupons a la Internacionalització 

2019.  

L’Entitat promociona, tutela i coordina el grup en totes les seves fases.   

 

OBJECTIUS 

✓ Introduir-se en el mercat de França, tant per vendre els seus productes, com per 

a cercar socis o implantar-s’hi industrialment. 

✓ Potenciar la cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus 

productes o serveis. 

✓ Guanyar competitivitat a través de noves oportunitats de negoci. 

✓ Implementar millores en els processos de negoci (subministrament, assistència 

tècnica, manteniment, etc.) 
 

AJUT 

Per aquest grup es demanarà un ajut del 80% atorgat per ACCIÓ 

sobre el cost subvencionable acceptat (màxim 5.000€) per aquelles 

empreses que compleixin la normativa del programa, que ja ha estat 

publicada el passat 8 d’agost del 2019.  

El cost de participació en un grup de 4 empreses, una vegada descomptada la 

subvenció per aquelles empreses que compleixin la normativa, és aproximadament de 

6.200,00€ anuals de despesa fixe, que mensualment representen una despesa d’uns 

512,66€ per empresa.  

Despeses d’inscripció: Socis: 395€ (+IVA); No socis: 475€ (+IVA) 

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

http://promocio.cecotinternacionalitzacio.org/inscripciojornada.asp?id=1510 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. 

Tel. 93 736 60 36 –  Correu electrònic: mar.vidal@cecot.org 

Dia: Dimarts, 17 de setembre de 2019 

Hora: De 10:00 a 12:00 h 

Lloc: UPM BARCELONA (Edifici Foment) 

Via Laietana, 32, 4rt. 

08003 Barcelona 
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