
 

  

  

  

MISSIÓ COMERCIAL A MÈXIC I COSTA RICA 

A Mèxic hi ha instal·lats 19 fabricants de vehicles i 

més de 300 proveïdors de components d’automoció, 

entre ells: FICOSA, ZANINI, CIE Automotive i 

GESTAMP. També hi ha motllistes i matricers 

espanyols com ara, HISPAMOLDES, INFAMOL, IND. 

LEBARIO i IND. OCHOA, que estan venent motlles i 

matrius a Mèxic. 

Durant la setmana del 2 al 5 d’Abril, 

es celebra a Mèxic DF la fira 

internacional PLASTIMAGEN, que es 

la principal fira de plàstic del país i 

que es podrà visitar durant la missió.  

La missió es pot complementar opcionalment amb uns dies a Costa Rica per poder prospectar-hi el 

mercat. 

DATES:  
 

De l’1 al 5 d’Abril de 2019  

  

PROGRAMA:  
 

Visites a fabricants de components del sector d’automoció. 

  

S’organitzaran, sota demanda, agendes de visites individuals o en grup.  

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

una agenda d’entrevistes feta per a una entitat especialitzada en el país. En funció dels requeriments 

de cada participant, el servei de preparació d’agenda de contactes poden ser de dos tipus: bàsica 

i individual personalitzada. La bàsica està inclosa en la inscripció.  

 

L’agenda individual personalitzada inclou la planificació i agenda de reunions amb clients 

potencials, coordinació logística, assessorament especialitzat i seguiment tècnic durant l’estada al país 

destí. La confecció d’aquesta agenda té un cost afegit de 1.100€. Per aquesta agenda comptem 

amb el suport d’un representat experimentat en el país destí. 

 

En el cas que hi hagi suficients empreses interessades, es pot crear un grup que podrà compartir 

l’agenda individual personalitzada i podran fer les reunions de forma compartida.  

  
PRESSUPOST:  
 

1.350€ aprox. (inclou vol regular i 5 nits d’hotel 4*).   

 
(Preus a data de la convocatòria, subjectes a modificació per companyies aèries en funció de la reserva)  

 
 
 

https://www.plastimagen.com.mx/2019/es/
https://www.plastimagen.com.mx/2019/es/


 

 
 

 
 

AJUTS:  
 

Es sol·licitarà un ajut a ACCIÓ en concepte de bossa de viatge per empresa participant. L’import 

corresponent a l’any 2018 va ser de 1.156,94€ (estem pendent de rebre els imports 2019). 

 

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ 2018 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.  

 

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).  
   

 
INSCRIPCIÓ: 
  
Per inscriure’s a la missió, cal que ens faci arribar un correu electrònic a ascamm@ascamm.org, 

indicant la/les persona/es que participaran abans del 6 de Març, i abonar el següent cost: 

 
SOCIS D’ASCAMM:  

 

El cost d’inscripció és de 320€ + IVA en concepte de despeses d’organització i gestió d’ajuts.   

 

NO SOCIS:  

 

El cost d’inscripció és de 470€ + IVA en concepte de despeses d’organització i gestió d’ajuts.   

 

 
INFORMACIÓ ADDICIONAL: 
 

En el moment en que l’empresa ens confirmi la seva participació, es generarà la factura corresponent 

que, un cop abonada, confirmarà la inscripció.  

 

Si no s’arriba al mínim de 6 empreses participants dins el termini d’inscripció, aquesta activitat podria 

quedar cancel·lada. En aquest cas ASCAMM retornarà les inscripcions rebudes. 

   

Si una empresa inscrita cancel·la la seva participació no li correspondrà devolució.  
 

Aquesta missió comercial es realitza conjuntament amb el Plametall.   

 

Més informació: 

 

Sr. Domènec Pijuan 

ASCAMM 

dpijuan@ascamm.org 
Telf.: 93 594 47 47 

www.ascamm.org 
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