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Oficines Exteriors:

• 2 primers anys: 60% de bonificació del cost real dels espais.

• A partir del 3 any: sense bonificació.

• A partir del 4 any, si hi ha llista d’espera s’ha de deixar l’espai. Si no hi ha llista d’espera es pot continuar
fins a un màxim de 5 anys (des de l’inici de contracte) sense bonificació.

Espai físic

Preu de 80 euros / hora. 

Oficines Exteriors: 30 euros / hora (60% de bonificació sobre el preu/hora). 

Tots els costos externs associats a un servei o programa s'imputaran al client amb un 60% de bonificació.

Serveis
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Tipus Tipologia
Hores per 
empresa

Preu 90% 
Subvencionat

Presencials Individuals 60 480 € 

Presencials Agrupades 30 240 € 

Presencials
Mixtes (reunions individuals i 
agrupades)

45 360 € 

Virtuals Individuals virtuals 50 400 € 

Virtuals Agrupades virtuals 20 160 € 

Virtuals
Mixtes (reunions individuals i 
agrupades) virtuals

35 280 € 

Oficines Exteriors: 90% de bonificació sobre el preu/hora: 

 Institucionals i Estratègiques: Liderades per ACCIÓ

Tipus Tipologia Hores Preu

Inverses Inscripció - 100 € 

Inverses
Reunió 
importador

35h per 
importador 
identificat

80€ per reunió 
agendada 

Actuacions agrupades
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 Internacionals
Liderades per un tercer

Actuacions agrupades

Tipus Tipologia
Hores per 
empresa

Preu

Presencials Individuals 60 800 € 

Presencials Agrupades 30 400 € 

Presencials
Mixtes (reunions individuals i 
agrupades)

45 600 € 

Virtuals Individuals virtuals 50 600 € 

Virtuals Agrupades virtuals 20 240 € 

Virtuals
Mixtes (reunions individuals i 
agrupades) virtuals

35 420 € 

Tipus Tipologia Hores Preu

Inverses 1 mercat 100 4.000 € 

Inverses 2 mercats 125 5.000 € 
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Política de cancel·lació:

 1 mes abans de l’inici de l’actuació agrupada es cobrarà el 50% de cost del servei.

 15 dies abans de l’inici de l’actuació agrupada es cobrarà el 100% de cost del servei.

Actuacions agrupades
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 Fins a 20 hores de consultoria gratuïta per a nous clients en la contractació de serveis a un país o sector
prioritari o tipus d'empresa prioritària (revisables anualment), identificats per l’estratègia de l’Organització i
revisables anualment.

 67% de descompte sobre el preu bonificat per situacions econòmiques especials (riscos geopolítics, covid-
19, Brexit, etc.).

 40% de descompte sobre el preu bonificat en el cas de participar en actuacions agrupades emmarcades dins
d’un programa prioritari.

 50% de descompte sobre el preu bonificat, per la contractació d’actuacions agrupades en mercats
addicionals.

 No seran acumulables i només es podran aplicar a les empreses catalanes.

Descomptes aplicables (serveis individuals)



Contacta’ns!

934 767 206
info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat
@Catalonia_TI

linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/

mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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