
 
 
 
 
 

 

Núm. registre Departament Treball 0805 C · N.I.F. G-58.825.811 

 

COSTOS MISSIÓ EMPRESARIAL 2018 – NOVA YORK 

(DEL 12 AL 21 D’ABRIL) 

Vols 

Es viatjarà amb la companya Norwegian 

 

Opcions de dates i classe (turista o business): 

Del 12/04 al 21/04 en turista:  525 €  

Del 12/04 al 21/04 en business:  1.250 € 

 

Del 15/04 al 21/04 en turista:  612 € 

Del 15/04 al 21/04 en business: 1.300 € 

 

L’agenda de treball és del 16 al 20 d’abril. Es podran personalitzar els vols a petició de 

cadascú. 

 

Trasllat aeroport / hotel 

98 eur per persona anada i tornada. 

 

Allotjament 

L’hotel serà un d’aquests dos: 

 

Hotel Roosevelt 

Preu/nit en habitació individual només allotjament:   225 € 

Preu/nit en habitació doble llit king només allotjament:  250 € 

Preu/nit en habitació doble dos llit queen només allotjament: 280 € 

 

Hotel Doubletree Metropolitan by Hilton 

Preu/nit en habitació individual només allotjament:   250 € 

Preu/nit en habitació doble dos llit queen només allotjament: 340 € 

 

Trasllats agenda de treball 

100 € per persona i dia (disponibilitat autobús 8 hores) 

4 dies d’agenda. 400 € 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

Tren i trasllats Washington 

Pendent de confirmació de costos 

 

Agenda de treball, acompanyament, traducció i informe final 

800 € per participant 

 

Per a la vostra informació, es sol·licitarà un ajut per empresa a ACCIÓ en concepte de 

bossa de viatge (al voltant de 1.050 €) 

 

Important per tenir en compte (subvenció pendent d’aprovació) 

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ 2017 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 no podran rebre el suport d’ACCIÓ per més de 3 missions dins 

d’aquesta convocatòria 

 

- Les empreses han d’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 beneficiàries en aquells casos en què assumeixin la tasca 

comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup 

empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital) 

 

(Els preus són orientatius en base a la data de confirmació dels serveis i número de 

participants) 

 

 

Barcelona, 2 de febrer de 2018 


