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CURSOS
SANT JUST ES FORMA
PRESA DE DECISIONS
Modalitat: Curs pràctic
Data: 10.12.2014
Horari: De 9 a 14 h i de 15 a 18 h
Preu: 100 euros. Empreses – 100% BONIFICABLE; Autònoms – DESCOMPTE 50%.
Lloc: Les Escoles. C. Montserrat, 2 08960 Sant Just Desvern
Més informació i inscripcions: promocioeconomica@santjust.cat | Tel.: 93 480 48 00
Destinataris: persones treballadores per compte propi i aliè interessades a conèixer
diverses tècniques de presa de decisions dins de l'itinerari d'habilitats directives
intrapersonals.
Una cosa tan senzilla com triar pot suposar un autèntic calvari. Al món de l'empresa, es
demana cada dia més demostrar competències de presa de decisions amb tot el que
comporta. Aquest curs ensenya les trampes que ens fem a nosaltres mateixos en aquest
procés, i com evitar-les.
Dins del programa Sant just es Forma, promogut pel Servei de Promoció Econòmica,
presentem aquest curs dissenyat i impartit per Corp. Albalate.

PROGRAMES
ACCIÓ
COMENÇA A EXPORTAR: EMPRESA EXPORTA
Sol·licitud: ACCIÓ o als diversos organismes col·laboradors
Termini de sol·licitud: fins al 18.12.2014
Valor estimat del programa: 1.430 euros
Preu final del programa per a l’empresa: 600 euros
Destinataris: Empreses sense experiència que vulguin fer un Pla de Promoció
Internacional
ACCIÓ, les Cambres de Comerç, AMEC, CECOT, FOMENT, PIMEC i SECARTYS
ofereixen conjuntament un programa comú d’acompanyament a l’exterior. Amb aquest
programa, l’empresa elaborarà un Pla de Promoció Internacional per esbrinar els
països del món amb demanda per als seus productes i serveis i per mitjà de quin canal
poden arribar a contactar-hi. El programa el duu a terme un assessor expert extern a
l’empresa i amb estreta col·laboració amb l’equip directiu d’aquesta.
Fitxa resum

Inscripció online

EXPANSIONA'T: PROGRAMA DE CREIXEMENT I DIVERSIFICACIÓ DE MERCATS
Sol·licitud: ACCIÓ
Termini de sol·licitud: fins al 23.12.2014
Destinataris: PIMES consolidades
El programa Expansiona’t té com a objectiu afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa mitjançant
l’assessorament expert i acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de
l’empresa (gestió, innovació, exportació regular) per aconseguir una millora de resultats en facturació,
exportació i nombre de treballadors.
L’empresa escull l’assessor extern (acreditat per ACCIÓ) expert en gestió o en estratègia que implementarà
el projecte. Posteriorment es realitza una segona sessió amb l’equip directiu de l’empresa, l’assessor escollit
i l’equip de consultors d’ACCIÓ. L’objectiu d’aquesta sessió és definir el model de negoci a mig termini amb
la finalitat que el projecte de millora a realitzar contribueixi a assolir els objectius marcats per part de
l’empresa, estigui alineat i sigui coherent amb el model de futur.
Fitxa resum
Inscripció online
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ESDEVENIMENTS
BARCELONA CENTRE DE DISSENY
STAKEHOLDERS MAPPING: DETECTANT NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI
Modalitat: Taller d'innovació sistèmica
Sol·licitud i més informació: BCD
Data: 03.12.2014
Horari: De 10 a 13.30 h
Lloc: BCD. Edifici Disseny Hub Barcelona. (Pl. Glòries catalanes 37-38. 08018
Barcelona). Planta -1
Destinataris: empreses interessades a establir trobar noves oportunitats de negoci.
El taller pràctic 'Stakeholders mapping: detectant noves oportunitats de negoci’ del proper
dimecres 3 de desembre, organitzat per BCD, amb el suport d'ACCIÓ, s'adreça a
empreses que vulguin identificar i definir els stakeholders, és a dir, les ’parts interessades’
(persones, empreses, entitats i altres agents) que tenen o poden tenir alguna relació amb el
seu negoci.
Inscripció online

ACCIÓ
ANÀLISI DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA SALUT A CATALUNYA
Modalitat: Sessió informativa
Contacte: Ma. Dolors Nuñez | dnunez@gencat.cat
Data: 04.12.2014
Horari: De 12.30 a 14 h
Lloc: ACCIÓ. Pg. de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Destinataris: empreses interessades a establir acords de cooperació internacional
entre empreses.
La Direcció General d'Indústria, juntament amb ACCIÓ, ha realitzat una anàlisi del sector
de les Tecnologies de la Salut a Catalunya. S'ha analitzat el potencial competitiu del
sector i les tendències i canvis en el negoci a escala mundial, amb una visió molt
aplicada per tal d'arribar a proposar actuacions per a la millora de la competitivitat de
les empreses.
El clúster de Tecnologies de la Salut ha acollit molt favorablement les propostes que es fan
a l'anàlisi i ha elaborat un Pla d'Actuacions per al reforçament de la competitivitat en aquest
sector.
Inscripció online
PAKISTAN: INVESTMENT AND BUSINESS OPPORTUNITIES
Modalitat: Tallers de cooperació empresarial
Contacte: Gemma Tasias | gtasias@gencat.cat | Tel. 93 553 89 29
Data: 05.12.2014
Horari: De 9 a 11 h
Lloc: ACCIÓ. Pg. de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Destinataris: empreses interessades en el mercat pakistanès
Aquesta sessió té com a objectiu aprofundir en el coneixement que les empreses catalanes tenen del mercat
de Pakistan i donar a conèixer les oportunitats de negoci vigents i la millor manera per iniciar/consolidar
relacions comercials amb aquest país.
Programa
Inscripció online
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TRAINING PER AL DISSENY D'ACORDS DE COOPERACIÓ
Modalitat: Tallers de cooperació empresarial
Contacte: Gemma Brey Gómez | gbrey@gencat.cat | Tel. 93 552 42 21
Data: 09.12.2014
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Lloc: ACCIÓ. Pg. de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Destinataris: empreses interessades a establir acords de cooperació internacional entre empreses.
El taller està enfocat als acords de cooperació i se centrarà en la definició del marc de funcionament d'una
cooperació exitosa i a llarg termini que contempli tots els aspectes d'un bon acord de cooperació entre
empreses. La mateixa tarda del 9 de desembre, els participants que ho desitgin (empreses o grups) podran
mantenir una entrevista personalitzada per avançar en el seu projecte de cooperació.
Aquest taller s'inclou en el cicle de tallers sobre cooperació empresarial, del Pla Integral de Foment de la
Cooperació Empresarial d'ACCIÓ.
Inscripció online
DOING BUSINESS IN AFRICA VIA PUBLIC TENDERS AND IFI INSTRUMENTS
Modalitat: Taller de col·laboració empresarial
Contacte: Oriol Martínez | omartinez@catalonia.com | Tel. 93 551 74 04
Data: 10.12.2014
Horari: De 9 a 14 h
Lloc: ACCIÓ. Pg. de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Destinataris: empreses actives en els sectors finançats pels organismes internacionals i participants a
través de licitacions públiques, i/o una empreses interessades a invertir a l'Àfrica subsahariana.
L'Àfrica subsahariana és el continent menys explorat per les empreses catalanes participants en projectes
finançats per organitzacions internacionals malgrat que aquest continent evidencia un dinamisme i una gran
projecció econòmica. Actualment l'Àfrica representa el 4% de la riquesa mundial, però l'any 2030 es preveu
que aquest percentatge creixerà fins al 7%, i fins al 12% l'any 2050.
ACCIÓ organitza aquesta sessió per acostar oportunitats de la mà dels organismes finançadors, agències
executores i empreses que ja estan actives i amb èxit en aquest entorn.
Programa
Inscripció online
MES DE LA DIETA MEDITERRÀNIA ALS ESTATS UNITS 2015
Modalitat: Networking empresarial
Contacte: Marc Moreno | marc.moreno@gencat.cat
Termini d’inscripció: fins al 31.12.2014
Destinataris: empresa d'alimentació catalana amb interès per introduir-se als Estats Units o ampliar la
seva presència en aquest mercat.
Per segon any consecutiu, ACCIÓ a través del servei Catalan Gourmet USA, organitzarà el Mes de la
Dieta Mediterrània 2015, una macropromoció de productes de Catalunya a La Tienda.com, el major
distribuïdor on-line de productes d'alimentació espanyol als Estats Units.
El Mes de la Dieta Mediterrània a La Tienda.com tindrà lloc durant el mes de setembre de 2015, tot i
que els productes estaran a la venda i disponibles per als consumidors americans durant 4 mesos, fins al
31 de desembre del 2015.
Convocatòria
Qüestionari

CAMBRA DE COMERÇ – ANTENA VILADECANS
ENTREVISTES PERSONALITZADES AMB TÈCNICS DEL DEPARTAMENT
D'INTERNACIONAL DE LA CAMBRA
Data: 03.12.2014
Horari: Amb cita prèvia
Lloc: Procornellà – Cornellà de Llobregat
Contacte: 902 448 448 - ext. 1098
Destinataris: Gerents de pimes i personal dels departaments d'exportació i financers
que es relacionen amb aquest tipus d'operacions de comerç exterior.
L'objectiu d’aquestes entrevistes és oferir-vos la possibilitat de fer consultes de l'àrea
d'internacional directament a un tècnic del nostre departament. Ja sigui per la iniciació
de l’activitat internacional com per consolidar un mercat o obrir-ne un de nou,
consultes de tràmits, etc.
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CAMBRA DE COMERÇ – DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT
INCOTERMS 2010 AVANÇATS. LA NEGOCIACIÓ
Data: 09.12.2014
Horari: De 9 a 15 h
Cost per a l’empresa: 170€
Lloc: c/ Laureà Miró, 350 | 08980, Sant Feliu de Llobregat
Contacte: 902 448 448 ext. 1037 | santfeliu@cambrabcn.org
Destinataris: Gerents, directius i administratius de Pimes amb tasques de
compravenda internacional
L’objectiu d’aquesta sessió és donar a conèixer en profunditat els nous INCOTERMS 2010
i l’aplicació real a l’operativa del comerç internacional. Igualment, pretén dotar dels
coneixements necessaris per a negociar correctament una operació de compravenda
internacional, així com actualitzar i millorar coneixements en aquest àmbit.
Inscripció online
L'INTRASTAT, L'IVA I LES OPERACIONS TRIANGULARS EN EL COMERÇ EXTERIOR.OBLIGACIONS
DOCUMENTALS I FISCALS
Dates: Del 10.12.2014 al 17.12.2014
Horari: De 9 a 15 h
Cost per a l’empresa: 235€
Lloc: c/ Laureà Miró, 350 | 08980, Sant Feliu de Llobregat.
Contacte: 902 448 448 ext. 1037 | santfeliu@cambrabcn.org
Destinataris: Persones que treballen en l'àmbit del comerç internacional i desenvolupen tasques
relatives a compravenda internacional i conèixer el funcionament de la imposició indirecta: l'IVA.
L’objectiu d’aquest curs és aconseguir bons coneixements de les obligacions contractuals i fiscals del
comerç internacional, tant en les compravendes comunitàries com amb tercers països i entendre la seva
rellevància en les operacions intra i extracomunitàries en el context de l'economia global.
Inscripció online
GESTIÓ DE COSTOS EN EL TRANSPORT INTERNACIONAL
Data: 11.12.2014
Horari: De 9 a 15 h
Cost per a l’empresa: 145€
Lloc: c/ Laureà Miró, 350 | 08980, Sant Feliu de Llobregat.
Contacte: 902 448 448 ext. 1037 | santfeliu@cambrabcn.org
Destinataris: Gerents de pimes i personal dels departaments d'exportació i financers que es relacionen
amb aquest tipus d'operacions de comerç exterior.
Amb l'eliminació de les barreres al comerç, els costos del transport internacional representen un obstacle
per a la integració econòmica i per a la competitivitat de les nostres exportacions / importacions.
L´increment d'aquest factor determina les decisions de compravenda internacional i és per això que necessitem
conèixer-los en profunditat per cada tipus de transport i aconseguir el màxim estalvi des de la nostra empresa.
Inscripció online

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
COM TROBAR I SELECCIONAR MERCATS D'EXPORTACIÓ A TRAVÉS D'INTERNET
Data: 16.12.2014
Horari: De 9 a 15 h
Cost per a l’empresa: 150€
Lloc: Oficines centrals. Av. Diagonal 452-454, 08006 Barcelona
Contacte: 902 448 448 - ext. 1098
Destinataris: Persones encarregades de la internacionalització de l'empresa.
Internet s'ha convertit en una de les millors eines per a la investigació i selecció de
mercats internacionals. Qualsevol empresa que s'inicia o es consolida en l'exportació
hauria de tenir molt clar què pot aportar Internet en els seus processos d'investigació.
En aquest seminari es mostrarà la metodologia i fonts d'informació per poder realitzar una
selecció de mercats exteriors a través d'Internet.
Inscripció online
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L'IVA EN LES OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES I AMB TERCERS PAÏSOS
Data: 17.12.2014
Horari: De 9 a 15 h
Cost per a l’empresa: 160€
Lloc: Oficines centrals. Av. Diagonal 452-454, 08006 Barcelona
Contacte: 902 448 448 - ext. 1098
Destinataris: Empreses exportadores i/o importadores de béns i serveis
Aquesta sessió pretén donar a conèixer les novetats que incorpora el nou marc fiscal que regula les
operacions internacionals arran de l'entrada en vigor de la Directiva 2006/112/CE que ha suposat una
modificació, a la pràctica, dels articles de la Llei d'IVA que regulen el trànsit internacional.
Inscripció online

FIRES I CONGRESSOS INTERNACIONALS
SIAM 2015 - SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE AU MAROC
Data: del 29.04.2015 al 03.05.2015
Inscripció: fins al 17.12.2014
Contacte: Ángeles Cobeta | angeles.cobeta@icex.es | Tel. 91 349 19 77-6289
Lloc: Recinte firal Bassin de L'Agdal-Sahrij Souani, Meknes-Mequínez Marroc.
L’ICEX organitza, dins de la campanya "España, Technology for life" per a la
internacionalització de la tecnologia, la participació espanyola amb pavelló oficial a la
fira SIAM 2015.
Convocatòria

Sol·licitud de participació

LONDON WINE FAIR 2015
Data: del 18.05.2015 al 20.05.2015
Inscripció: fins al 19.12.2014
Contacte: Ana Cañadas Méndez| vinos.espana.ferias@icex.es | Tel. 91 349 63
61
Lloc: Recinte firal Kensington Olympia. Londres, Regne Unit
LONDON WINE FAIR 2015 serà la 33a edició d’aquesta fira monogràfica del vi i les
begudes alcohòliques que se celebra anualment i està dirigida exclusivament al món
del vi i per a un públic exclusivament professional. La fira està especialment
orientada a aquells cellers que distribueixen els seus vins al mercat britànic.
Convocatòria
TRANSPORT LOGISTIC 2015
Data: del 05.05.2015 al 08.05.2015
Inscripció: fins al 17.12.2014
Contacte: Paz García-Poggio Baeza| logistica@icex.es | Tel. 91 349 62 60
Lloc: Recinte firal Neue Messe München. Múnich, Alemanya.
S’obre la convocatòria per a la participació agrupada a través de l’ICEX de les
empreses dels sectors dels serveis i sistemes transport de mercaderies i la logística,
d’intralogística, sistemes de gestió de magatzems i auto ID, embalatges, telemàtica,
e-business i telecomunicacions aplicats al transport i la logística.
ANUGA 2015 serà la 33a edició d’aquesta fira sectorial de l’alimentació i les
begudes que se celebra cada dos anys. Juntament amb Sial Paris, és la fira amb
més rellevància internacional per al sector agroalimentari i està dirigida a un públic
exclusivament professional provinent de les entitats més importants del món.
Convocatòria
Sol·licitud de participació
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ANUGA 2015
Data: del 10.10.2015 al 14.10.2015
Inscripció: fins al 19.12.2014
Contacte: Patricia Bezos Alonso | ferias.agro@icex.es | Tel. 91 349 63 61
Lloc: Recinte firal Kölnmesse. Messeplatz,1-D50679. Colònia, Alemanya.
ANUGA 2015 serà la 33a edició d’aquesta fira sectorial de l’alimentació i les
begudes que se celebra cada dos anys. Juntament amb Sial Paris, és la fira amb
més rellevància internacional per al sector agroalimentari i està dirigida a un públic
exclusivament professional provinent de les entitats més importants del món.
Convocatòria
Sol·licitud d’assistència
Llista d’aliments
Llista de vins

ARTICLES I INFORMES D’INTERÈS
Serveis per a la internacionalizació de les empreses - ICEX
Guia de servicios para la internacionalización
Versió pdf
Logística i comerç electrònic – ICEX – E-MARKET SERVICES
La Logística en el eCommerce I: Guía Rápida para la Planificación del Proceso Logístico
Versió pdf
La logística en el eCommerce II: Preguntas y respuestas sobre logística internacional
Versió pdf
La logística en el eCommerce III: Guía para seleccionar un proveedor logístico
Versió pdf
Iniciació a la internacionalització – INTERNATIONAL TEAM CONSULTING
Primera entrevista comercial internacional: ¡prepárese, escuche y pregunte!

Les accions de suport i acompanyament a la internacionalització han estat subvencionades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu.

