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1. Projectes individuals
Preu hora
(sense IVA)

% del cost que
assumeix l’empresa

Grans empreses 1

60 €/h

75 % del cost total

PIMES 2

40 €/h

50 % del cost total

20 €/h

25 % del cost total

Tipus d’empresa

Categories especials (startup3, empreses de l’economia social 4,
agents TECNIO, agents de suport a la internacionalització, FIRA DE
BCN, clústers acreditats programa Catalunya Clústers, altres
organismes públics o de dret públic)

Programes estructurats (Pla Àfrica, Programes CPI5, Road to,
Innovar amb startups (Programa Corporates), Projectes Estudis de
Mercat, Agenda de contactes, Cerca de canals de comercialització,
altres programes)

Preus específics per programa però
calculats sobre la base de 20 €/hora

Política de descomptes: els descomptes s’apliquen en les tipologies de projectes que no són programes especials (Agenda de contactes i Cerca de
canals de comercialització). Si l’empresa contracta simultàniament de dues o cinc oficines, s’aplica un 5% del cost global. Si en contracta més de
cinc, s’aplica un 10%. En cas de projectes que combinin programesespecialsi altres tipologies de projectes, s’aplica també el descompte.

1. Empreses de més de 249 treballadors:
• La tarifa per a les grans empreses que hagin contractat projectes en els darrers tres anys, serà de 40 €/hora.
• La tarifa per a les grans empreses que contractin més d’una oficina simultàniament, serà de 40€/hora.
• La tarifa per a les grans empreses que contractin els serveis d’Agenda de contactes i Cerca de canals comercialització, serà de 20 €/hora.
2. Empreses d’entre 1 i 249 treballadors. Les pimes que formin part d’un grup/holding d’empreses es consideraran pimes a efectes de política de preus.
3. Empreses de menys de cinc anys i altres empreses incloses en el mapa de startups d’ACCIÓ.
4. En el marc del Pla de Suport del Govern al tercer sector social, els projectes d’internacionalització d’entitats/empreses del tercer sector social són gratuïts.
5. El servei CPI Capacitació d’assessorament, previ a la Contractació Pública Internacional, és gratuït.
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2.

Missions empresarials
Tipus missió
Institucional

300 €

Estratègica

400 € + 200 € país extra

(internacionalització/innovació)

Startup

100 €

Entitats i Cambres de Comerç

800 € + 100 € país extra

Fires internacionals

400 € + % cost entrada

Tercer sector
•

Import (sense IVA)

300 €

Bossa de viatge per a les empreses participants en funció del mercat de destí sempre que
compleixin la normativa vigent.
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