
 
 
           
 

 

 MISSIÓ Institucional i Empresarial a XINA 

 

 

 

Del 25 al 31 de març de 2017  

Inscripcions fins el 16/01/2017 

 

 

Us convidem a la propera Missió Institucional i Empresarial a Xina i Hong Kong, encapçalada per l’honorable 
conseller d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget i per l’honorable conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Aquesta missió tindrà lloc del 25 al 31 de març de 2017.  

El principal objectiu de la missió és establir i potenciar les relacions empresarials amb la Xina i Hong Kong. Els 
sectors prioritaris són: alimentació, medical devices, biotech i automoció. 

 Per a les empreses participants, ACCIÓ està organitzant un programa específic que inclou reunions agrupades i 
individuals amb empreses i institucions xineses i hongkongueses. 

Itinerari/Data inscripció: 

 Itinerari: Beijing -Xangai - Hong Kong ( en funció del sector de l’empresa participant)  

 Data límit d’inscripció:16 de gener de 2017 

 Cost per empresa 3.300 €, inclosa quota d’inscripció de 300EUR + IVA. Inclou: (vols, 5 nits d’hotel, trasllats 
aeroport-hotel-aeroport, participació a l’acte institucional de Hong Kong, agenda de reunions individuals i 
comunes segons les necessitats de l’empresa i material informatiu.. No inclou: assistència a les reunions 
individuals, despeses individuals de transport intern, servei de traductor/intèrpret, manutenció i visat. 
Nota 1: Aquest és un pressupost aproximat que inclou les despeses indicades anteriorment. El pressupost pot variar en funció del 
número d’empreses participants i del moment de reserva de vols i hotels. 
Nota 2: Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 1.322,22 EUR en concepte de bossa de viatge (segons normativa). El 
nombre de bosses de viatge és limitat i es concedirà per ordre d’inscripció. La concessió d’aquest ajut està subjecte a l’aprovació dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per més informació i inscripcions: Sr. Vicenç Vicente E-mail: vvicente@cambrasabadell.org/ 

missionscambres@cambrescat.org 

Sectors  prioritaris: 

Alimentació: El 13è Pla Quinquennal de la Xina ofereix un gran nombre d'oportunitats per a les empreses estrangeres i atorga una especial importància a 
la cooperació internacional entre empreses del mercat agrícola amb l'objectiu de reforçar la posició de les empreses locals a través d'un augment de les 
seves exportacions i importacions de productes d'alta gamma. La Xina s'ha convertit en el major mercat de consum per a productes alimentaris i begudes. 
La demanda de producte importat està creixent ràpidament degut a l'augment dels salaris, al desenvolupament dels sistemes logístics i a la preocupació del 
consumidor xinès per la seguretat alimentària. Alguns dels productes com ara l'aigua embotellada, els sucs de fruita, els snacks dolços i salats, les conserves 
de peix, la mel, entre d'altres, ofereixen grans oportunitats per a les empreses catalanes en el mercat xinès. Malgrat aquests productes no han estat tan 
intensament exportats a la Xina com l'oli d'oliva o el vi, Catalunya ja s'ha posicionat entre els 15 principals proveïdors. 

Medical Devices/Biotech: El sector biotecnològic va rebre més de 2.000 milions de dòlars en ajudes de l'Estat durant el període 2011-2015, amb l'objectiu 
d'augmentar els recursos disponibles per a impulsar la investigació de noves teràpies i equipament mèdic. Per als propers 5 anys, el Govern xinès continuarà 
donant suport al desenvolupament d'empreses del sector mitjançant ajudes públiques i mesures que facilitin la creació d'un clima d'inversió més favorable 
a l'entrada de coneixement i capital estranger. A més, les empreses bio-farmacèutiques estrangeres compten en l'actualitat amb una excel·lent imatge en 
el mercat xinès. En quant a l'equipament mèdic, la Xina és un dels mercats més prometedors del món, situat en quart lloc, per darrera dels EUA, Japó i 
Alemanya. S'estima que el sector creixerà fins l'any 2020 a una taxa mitjana anual al voltant del 15%.  

 

mailto:vvicente@cambrasabadell.org/
mailto:missionscambres@cambrescat.org


 
 
           
 

 

 MISSIÓ Institucional i Empresarial a XINA 

 

 

 

 

Automoció: El govern xinès ha proposat cert nombre de sectors prioritaris per a sostenir el desenvolupament, entre els quals hi trobem la indústria 
automobilística, en especial els automòbils elèctrics. La venda de vehicles de noves energies s'ha disparat en els darrers 5 anys i durant la primera meitat 
del 2016, les compres han augmentat un 102% respecte l'any anterior, assolint les 170.000 unitats en tan sols 6 mesos. D'aquestes xifres, un 79% correspon 
a vehicles totalment elèctrics, mentre que el 21% restant a models híbrids. La producció nacional, per la seva part, va pujar en la primera meitat de 2016 a 
42.000 unitats amb un increment del 25% interanual. Aquestes dades converteixen a la Xina en el segon mercat mundial de l'automoció, per darrera dels 
EUA. 

Formulari Declaració d’Interès 

Datos de identificación de la empresa 
 

Nombre de la empresa  

NIF  

Domicilio Social  

Localidad  Código Postal  

Teléfonos:  Fax:  

e-mail    

Nombre del Gerente:  

Sector:  CNAE:  

Asociaciones sectoriales a las que pertenece:  

 

Tipo de empresa:  Fabricante  Capital Social:  

  Comercializadora 

Marcas que 
comercializa: 

 

 
Nº total de empleados:  Nº empleados en Dpto. de Exportación:   
Año de creación:  Año inicio de la exportación:  

 
Participante Misión Comercial: 
 
Nombre:  

Edad:  D.N.I   

Cargo:  

Idiomas hablados:  
Tel. Movil :  
 


