
 

 

 

 

 

 

 

Grans oportunitats en el sector de la construcció 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona juntament amb la consultoria ARB Internacional organitzen 

la participació agrupada d’empreses catalanes a Algèria en el marc de la fira Batimatec que es 

durà a terme durant el proper mes de març al país nord-Africà. 

Del 24 al 28 de març es celebra la 22ª edició del “SALON BATIMATEC”, una fira professional 

adreçada a les empreses del sector de la construcció de tot el món, on les empreses tindran 

l’oportunitat d’establir importants contactes, exposant els seus productes/serveis. Aquest saló, 

és un dels més importants del món en aquest sector, amb un total de 1039 expositors en l’edició 

celebrada l’any passat, 627 dels quals nacionals algerians, 412 estrangers i amb un total de 15 

països participants. 

 
Oportunitats de mercat / sectors prioritaris  
 

El mercat del sector de la construcció continua animat a Algèria tot i l’impacte de la caiguda del 

preu del petroli degut a la contínua inversió pública en projectes i infraestructures amb l’objectiu 

de diversificar l’economia del país. 

Espanya es manté com a quart proveïdor y segon soci comercial del país. 

El 72% de les empreses participants a l’edició del 2018 tenen la intenció de participar en l’edició 

del 2019.  

 

Itinerari / quotes / subvenció bossa de viatge / Dates d’inscripció 

 Itinerari:  

 21/03/2019: Sortida Barcelona - Alger 

 29/03/2019: Tornada Alger - Barcelona 
 

 Quota Pla Algèria: 650€ 

 Preu bàsic pack espai i decoració: 5.662,80€ (IVA inclòs) que integra: 

- Stand de disseny de 12 m² 

- Electricitat 

- Drets d’inscripció 

 Data límit d’inscripció:  14 de gener 

 Places limitades 
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Subvenció "Bossa de viatge”: La Cambra de Comerç de Barcelona tramitarà, a través de la 
Cambra d’Espanya (segons normativa), el 40% de l’espai i decoració fins un màxim de 3.000 
euros i el 40% una bossa de viatge fins un màxim de 640€ per empresa participant. 
 
¿Què li oferim? 

 Reunió amb el nostre assessor pel mercat algerià 

 Serveis Pla Algèria 

 Suport logístic 

 Seguiment post-fira 
 
Més informació  

Elisabet Coll-Vinent ecollvinent@cambrabcn.org, 934 169 300 ext.5377 
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 

1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, 
excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu. 
 

2. L’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels 
gestors a: 

Elisabet Coll-Vinent 
Cambra de Comerç de Barcelona, Departament Internacional 
Av. Diagonal 452 - 454   
Tel: 934 169 300 ext. 5377 
Adreça electrònica: ecollvinent@cambrabcn.org 
La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari 

d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota d’inscripció 
al  PLA ALGERIA 

 
3. Forma de pagament:  

- ESPAI I DECORACIÓ: per transferència bancària on figuri com a concepte ESPAI FIRA BATIMATEC 
al compte del Banc Bankinter: ES47 0128 0085 29 0100057364 de la consultora ARB 
Internacional. 

- PLA ALGÈRIA: per transferència bancària on figuri com a concepte PLA ALGÈRIA al compte: 
CAIXABANK, S.A, IBAN ES60 2100 3000 14 2201579158 

 
4. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent: 

- La idoneïtat del producte al mercat objectiu. 
- La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament). 
- Tindran prioritat les empreses dels sectors prioritaris i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a 

ambdós països 
 
S’enviarà una comunicació a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls 
retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió. 

 
 

5. En cas de cancel·lació de l’empresa: 
- La quota de participació no es retornarà. 
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