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PROMOCIÓ INTERNACIONAL  

 

                                                                    
                                                                     

                                                                                                                      
 

En el marc del Pla Internacional per l’any 2016, Foment del Treball Nacional està organitzant una 

missió empresarial multisectorial a Perú. 

Aquesta missió multisectorial està destinada a totes aquelles empreses catalanes que consideren 

aquest mercat com a possible destí de les seves exportacions i vulguin establir contactes amb 

potencials distribuïdors, clients, socis comercials. 

En col·laboració amb  l’oficina d’ACCIÓ a  Lima es prepararà una agenda individualitzada de 

contactes per a cada empresa participant.  

 

Per què PERÚ? 

 

En els últims anys, Perú s'ha erigit com  una de les economies motor de la regió llatinoamericana, una 

de les més notables i que major creixement ha mostrat, cosa que li va valer ser declarada economia 

revelació pel Fons Monetari Internacional i aconseguir ser la setena economia a l'Amèrica Llatina. 

Situació que persistirà en els propers anys. Segons les estimacions d'una important entitat financera 

espanyola, l'economia peruana seguirà registrant un major dinamisme, passant de créixer un 3,3% el 

2015 a un 3,6% el 2016, i després a una mica per sobre del 4% l'any que . Dades significatives, si 

tenim en compte que la previsió de creixement per a Amèrica Llatina per a aquest any és negativa (-

0,9%) i de l'1,9% el 2017. I per al conjunt de països de l'Aliança del Pacífic, el creixement se situa 

entre el 2 i el 2,5% el 2016. 

Perú ha apostat per una gradual diversificació dels sectors de producció i per polítiques econòmiques 

transparents i prudents de llarg termini, el que l'ha portat a ser un excel·lent destinació per a la 

inversió estrangera. L'existència de seguretat jurídica dins de les seves fronteres, al costat d'una 

situació d'equilibri macroeconòmic, ha creat un clima positiu per a la proliferació de negocis oferint 

atractives oportunitats a les empreses catalanes i espanyoles en tots els sectors. 

No és estrany, per tant, que aquest clima favorable s'hagi traduït en un increment notable dels fluxos 

comercials i d'inversió entre el Perú, Catalunya i Espanya. 

                                                                        

Cost de l’agenda 

 

 

DATES 

 

Del 4 al 8 de juliol  2016 

PERÚ 4 dies 900 euros + IVA 

 

Quota d’inscripció 

 

350 € + IVA 

 

* Nota: Es podrà tramitar un ajut en concepte de borsa de viatge, sempre i quan l’empresa compleixi la 

normativa vigent i la dotació econòmica de l’ajut hagi estat aprovada en els Pressupostos de  la Generalitat de 
Catalunya de 2016. Ara mateix no hi ha previsió de que hi hagi subvenció de borsa de viatge. 

MISSIÓ MULTISECTORIAL A PERÚ 

Del 4 al  8 de juliol 2016 

 



 

Més informació:  
Via Laietana 32-34 – 08003 
Tel. +34 934841278 

                                                       

 

 

 

Possible itinerari 

 

VOL DATA TRAJECTE SORTIDA ARRIBADA 

UX2159 03/07/16 BARCELONA – MADRID 20:25 21:55 

UX075 03/07/16 MADRID - LIMA 23:55 05:10 + 1 

UX076 08/07/16 LIMA - MADRID 10:30 05:25 + 1 

UX2001 09/07/16 MADRID  - BARCELONA 07:30 08:50 

 
       Aquest itinerari és orientatiu i  podrà ser modificat prèvia notificació a  l’Entitat Organitzadora. COST ORIENTATIU: 1.148,47€ 

 

Allotjament 

 

HOTEL PLAZA DEL BOSQUE 5*  -- 95€/NIT 

 

Data límit d’inscripció 

 

22 abril  2016 

 

Condicions econòmiques i modalitat de pagament 

 

Cost total de l’agenda de contactes: 

 

PERÚ  900 € + IVA 

QUOTA D’INSCRIPCIO 350 € + IVA 

  

El pagament serà mitjançant  transferència: 50% un cop acceptada la participació i el 50% restant 10 

dies abans de l’inici del viatge i de rebre l’agenda de contactes. En cap cas es facilitarà l’agenda de 

contactes si no s’ha abonat l’import total del cost. 

En cas de cancel·lació per part de l’empresa participant no serà retornat l’import del 50% abonat i en 

el cas que la preparació de l’agenda hagi incorregut en més despeses l’empresa les haurà d’assumir. 

Les empreses participants en la missió han de sortir des de Catalunya. 

El PROGRAMA INCLOU: 

 Agenda de contactes individualitzada per cada empresa participant 

 Suport en la logística del viatge 

 

EL PROGRAMA NO INCLOU: 

 Despeses de viatge i allotjament 

 Desplaçaments interns per assistir a les reunions 

 Dietes 

 



 

Més informació:  
Via Laietana 32-34 – 08003 
Tel. +34 934841278 

                                                       

 

 

 

Important a tenir en compte (subvenció pendent d’aprovació) 

 
 
D’acord amb la normativa d’ACCIÓ 2015 per a cobrar l’ajut:  
 

 Les empreses hauran de presentar, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o 
la confirmació electrònica de la compra del bitllet o els originals de les factures de l’hotel 
on hi consti el nom de la persona hostatjada i les dates d’estada o factura i certificat de 
l’agència de viatges.  

 Les empreses no podran rebre el suport d’ACCIÓ per més de 3 missions dins d’aquesta 
convocatòria.  

 Les empreses tenen que estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social, Hisenda i 
ACCIÓ.  

 Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es 
realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser 
beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses 
industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 
25% del capital).  

 El mercat a visitar ha de ser un mercat nou per a les empreses.  
 

 

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb 

una agenda d’entrevistes feta a per a una entitat especialitzada.    
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Formulari d’inscripció 

 

Completar el document i enviar-lo a: internacional@foment.com  

1. EMPRESA 

Nom de l’empresa:  

CIF:  

Adreça: 

Telèfon: 

Pàgina web:  

Data de constitució: 

Facturació:  

Número de treballadors: 

 

2. REPRESENTANT DE L’EMPRESA QUE VIATJARÀ A LA MISSIÓ 

Persona de contacte: 

Dades de contacte: telèfon mòbil, e-mail 

Càrrec:   

 

3. INFORMACIÓ DE L’EMPRESA 

Activitat principal:   

Productes i/o serveis que fabrica i/o comercialitza: 

Partides aranzelàries:  

Canals de distribució:  

Usuari final del producte:  

Posicionament dels productes en el mercat internacional: a nivell de preu i qualitat 

Principals competidors internacionals:  

Projectes internacionals a destacar:  

Valor afegit / experiència que aporta l’empresa en el mercat: 

Altres: 

 

mailto:internacional@foment.com
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4. DADES DE FACTURACIÓ DE L’EMPRESA: 

 2013 2014 2015 

Volum de vendes    

Volum de les exportacions    

Percentatge de les exportacions sobre vendes (%)    

Països dels quals prové la facturació internacional 2015: 

Països % 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

5. PARTICIPACIÓ MISSIÓ COMERCIAL MULTISECTORIAL: 

¿Desitja que se li prepari una agenda de contactes a PERÚ? SÍ  /  NO 

 

6. OBJECTIUS PER A LA MISSIÓ COMERCIAL: 
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7. PERFIL DE LES CONTRAPARTS  

 

 

8. EXPERIÈNCIA EN EL MERCAT  (projectes, contactes previs i estat d’aquests, viatges anteriors, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTA PARTICIPAR EN LA MISSIÓ ENCARA QUE NO HI HAGI BOSSA DE VIATGE 

 

 

Data, firma i segell de l’empresa 
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

1. L'objectiu de la missió és promoure l'exportació de productes, tecnologia i serveis catalans i la inversió a l'exterior. Queden 

doncs excloses les empreses que no persegueixin aquests objectius. 

2. Es considera desplaçament exclusivament aquell que inclogui el trajecte Catalunya-país de destinació – Catalunya. 

3. Les Empreses participants poder ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. 

Les empreses comercials només podran ser beneficiaris en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses 

industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial (vinculació mínima del 25% del capital). 

4. Per poder preparar els contactes adequadament, l'empresa ha de facilitar tota la documentació i  informació que li sigui 

sol·licitada. Les despeses d'enviament seran assumits per l'empresa. 

5. L'empresa visitarà tots els països objectiu de la missió. Excepcionalment, per a missions empresarials amb destinació a tres 

països, es consideraran també com a "empreses participants" aquelles que hagin visitat tots els països menys un dels establerts; 

i per a missions empresarials amb destinació a més de tres països, es consideraran també com a "empreses participants" 

aquelles que hagin visitat tots els països menys dos dels establerts. 

6. Per poder formalitzar la seva inscripció, les empreses seleccionades hauran de realitzar transferència bancària per l'import 

indicat a la carta de selecció. La inscripció no serà ferma fins que Foment del Treball Nacional hagi rebut l'import convingut. 

7. En cas de cancel·lació per part de l’empresa participant no serà retornat l’import del 50% abonat i en el cas que la preparació de 

l’agenda hagi incorregut en més despeses l’empresa les haurà d’assumir. 

8. L'empresa serà responsable directa de les despeses ocasionades en el cas de cancel·lació d'última hora a l'agència de viatges i en 

la cancel·lació de l’agenda de contactes. 

9. En cas que el nombre de sol·licitants sigui superior a les places disponibles, es farà una selecció seguint els criteris següents: 

. Possibilitats de negoci al país de destinació 

. Ordre de recepció de les sol·licituds d'inscripció. 

En el cas que sol·liciten participar en la missió dues empreses directament competidores, tindrà preferència l'empresa la 

sol·licitud de participació sigui rebuda en primer lloc per Foment. 

10. Per a la liquidació de la subvenció concedida per ACCIÓ, l'empresa haurà de presentar un informe explicatiu del resultat de la 

missió, adjuntar els bitllets d'avió i factures d'hotel originals,  l’agenda de contactes i qualsevol document que es requereixi en 

un termini màxim de 30 dies després de la finalització de la missió . 

En el cas que els bitllets d’avió siguin electrònics, caldrà  la presentació de les targes d’embarcament originals de tot el 

recorregut (o la confirmació electrònica de la compra). En el cas de qualsevol altra documentació amb valor probatori, diferent 

de l’esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l’actuació. 

L’allotjament es podrà justificar mitjançant l’aportació d’un dels documents següents: Factures de l’hotel del país de destinació, 

on hi consti el nom complert de la persona hostatjada i les dates d’estada. En el seu defecte, es pot presentar la factura de 

l’agència de viatges amb un certificat emès per aquesta on consti el nom complert del viatjant, les dates del viatge, i el detall 

dels hotels on s’ha hostatjat. En cas d’altra documentació amb valor probatori, diferent de l’esmentada, ACCIÓ valorarà la seva 

validesa com a documentació justificativa de l’actuació.  

Tant si es justifica el desplaçament com l’allotjament, i en els casos en els que el document justificatiu no vegi a nom del 

beneficiari (entitat sol·licitant, entitat coorganitzadora o empresa) caldrà la presentació del corresponent comprovant de 

pagament a nom del beneficiari. 

11. Només es duran a terme les missions que arribin al nombre de participants mínim (6 empreses), establert pel programa de 

missions empresarials d'ACCIÓ. 

12. Es podrà tramitar un ajut en concepte de borsa de viatge, sempre i quan l’empresa compleixi la normativa vigent i la dotació 

econòmica de l’ajut hagi estat aprovada en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2015. 

 
 

 

AVISO LEGAL: Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo 

acceder a dicha información por favor elimine el mensaje. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para propósitos de 

información y no debería ser considerada como una declaración oficial de FOMENT DEL TREBALL. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o 

libre de error. Por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. En el caso de haber 

recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente este hecho reenviando a la dirección electrónica del remitente. De conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico le informamos que puede Vd. oponerse a la recepción de correos electrónicos informativos de 

las actividades y servicios de Foment del Treball mediante el envío de un correo electrónico a la dirección lopd@foment.com indicando "baja correo electrónico". Igualmente 

ponemos en su conocimiento que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales sus datos forman parte de un fichero cuyo titular es Foment del 

Treball y que tiene como fin mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la institución y sus servicios. Vd. puede en todo momento ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación o cancelación en la sede sita en Barcelona, Via Laietana Nº 32 CP 08003 o bien dirigiéndose a lopd@foment.com. 

mailto:lopd@foment.com
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