


SERVEIS D’EXPORTACIÓ DE LA 

CAMBRA DE COMERÇ DE VALLS

SERVEIS A LES EMPRESES I PROPERES ACTUACIONS



SERVEIS CAMERALS PER A L’EXPORTACIÓ

Missions
comercials
directes i 
inverses.

Agendes de 
reunions 

internacionals. 

Llistats 
d’empreses 

internacionals per 
país.  

Assessorament a 
nivell d’operativa
diària de Comerç 

Internacional. 

Servei de 
tramitació de 
registres REX, 
OEA i NEA. 

Registre a la FDA 
per accedir als 
Estats Units.  

Traduccions 
jurades. 

Programes per a 
iniciar l’empresa 
en el Comerç 
Internacional.



MISSIONS COMERCIALS
DIRECTES I INVERSES.

• La Cambra de Comerç de Valls 

busca compradors de vi, cava i 

productes d’alimentació a nivell

internacional i els porta a Valls per 

a que tinguin reunions de negoci

amb cellers locals. 

• Aquest servei permet a l’empresa

catalana estalviar costos de 

desplaçament a l’exterior i poder 

obrir mercat sense moure’s de 

casa. 



SERVEI DE REGISTRES CAMERALS INTERNACIONAL

SERVEI DE TRAMITACIÓ DE REGISTRES REX, OEA I 
NEA. 

REGISTRE A LA FDA 

• REX: Registro Exportador Autorizado 

• NEA: Número de Exportador Autorizado

• El REX i el NEA són necessaris per a poder emetre

declaracions d’origen simplificades en factura. 

• FDA: Food and Drug Administration. Es obligatori que 

l’exportador estigui registrat en aquest organisme per a 

poder exportar als Estats Units. 

REGISTRE DE MARQUES I PATENTS

INTERNACIONALS

• La Cambra de Comerç de Valls ofereix a 

les empreses poder registrar marques i 

patents a nivell mundial, tant a països

concrets com a nivell UE. 



PROGRAMES PER A INICIAR L’EMPRESA EN EL 
COMERÇ INTERNACIONAL 

PROGRAMA ANÀLISI POST COVID 

• Programa de consultoria per a valorar el 

potencial d’internacionalització de 

l’empresa. 

• La Cambra realitza un informe a l’empresa

on s’analitzen els punts forts i febles de 

l’empresa, així com les seves necessitats, i 

es donen eines i recomanacions practiques 

per a exportar. 

PLA DE REORIENTACIÓ 

INTERNACIONAL

• La Cambra de Valls assessora a les 

empreses definint un Pla de Promoció

Internacional: des de la fase de selecció de 

mercats i canals prioritaris, fins a la 

definició del Pla econòmic i de màrqueting

més adient. 



PROGRAMA XPANDE DIGITAL 

• Xpande Digital: programa de suport a les pimes per a millorar el seu

posicionament digital en mercats exteriors.

• Fase I:

Anàlisi detallada de la teva empresa amb l’objecte de desenvolupar un informe de 

recomanacions i un pla d’acció en màrqueting digital internacional.

• Fase II:

Ajudes econòmiques del 40% per a inversions d’un màxim de 4.000€ per a la posada en 

marxa del pla de posicionament online de la teva empresa al mercat objectiu.




