
 

 
  

 

 

GRUP D’EXPORTACIÓ 

a 

MARROC 

 

 

 

Ens plau adjuntar la convocatòria del Grup d’Exportació a Marroc que, 

organitzada pel Departament de Promoció Internacional, s’acollirà als ajuts del 

Programa de Cupons a la Internacionalització d’ACCIÓ 2018.   

 

PER QUÈ MARROC? 

Marroc és una destinació clau per als negocis: la seva ubicació estratègica pel seu 

accés a Europa i la seva situació geogràfica,  permet que actuï com a plataforma 

per arribar a altres mercats internacionals, especialment a l'Àfrica Septentrional i 

Occidental. 

El mercat marroquí està dotat d'una sèrie de punts forts que fan atractiu un 

plantejament empresarial en aquest territori. 

- Una bona xarxa de comunicacions i connexions de transport global. 

- Acords amb la Unió Europea (UE) i vols baix cost a diversos països 

europeus. 

- Un sector bancari i financer fort. 

- Costos laborals competitius. 

- Incentius fiscals: no hi ha restriccions al capital i ofereix facilitats en la 

repatriació dels guanys i els dividends. 

  



 

 

 

Dades Macroeconòmiques: 

 

 

  

 OBJECTIUS 

- Introduir-se en el mercat de Marroc, tant per vendre els seus productes, com 

per a cercar socis o implantar-s’hi industrialment. 

- Potenciar la cooperació entre empreses per a la internacionalització dels 

seus productes o serveis. 

- Guanyar competitivitat a través de noves oportunitats de negoci. 

- Implementar millores en els processos de negoci (subministrament, 

assistència tècnica, manteniment, etc.) 

AJUT 

Per aquest grup es demanarà un ajut del 80%  atorgat per ACCIÓ sobre el cost 

subvencionable acceptat (màxim 5.000€) per aquelles empreses que compleixin la 

normativa del programa.  

El cost de participació en un grup de 4 empreses, una vegada descomptada la 

subvenció per aquelles empreses que compleixin la normativa, és aproximadament 

de 3.440 € anuals de despesa fixe, que mensualment representen una despesa 

d’uns 286 € per empresa.  

Despeses d’inscripció: Socis: 395€ (+IVA); No socis: 475€ (+IVA) 

 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓ 

Per al formulari cliqueu : 

http://www.plametall.cat/inscripciogrup.asp?id=1424 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. 

 

Tel. 93 745 78 10 – Fax 93 726 09 95 – Correu electrònic: 

gemma.cano@plametall.cat 
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