


TRADE DESK BREXIT DESK CATALONIA 
TRADE PORTAL

FINESTRETA DE 
LOGISTICA

WEBINARS ALERTES GUIA DE 
L’EXPORTADOR



Finestreta única de resolució de consultes sobre
barreres tècniques no aranzelàries, a nivell
internacional: fiscalitat, logística, duanes, mobilitat
de treballadors, regulació, finançament, etc.

• Servei gratuït i personalitzat
• Resposta en menys de 48h

Normativa Tècnic - Administrativa

Normativa Comercial

Contractació Fiscalitat

Regulatori

Logística

Envia'ns la teva consulta:

• A través del nostre formulari

• tradedesk@gencat.cat

A qui va dirigit?
Qualsevol empresa importadora i/o exportadora 
establerta a Catalunya i amb activitat económica.
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Finestreta única de resolució de consultes
sobre el Brexit

• Servei gratuït i personalitzat
• Resposta en menys de 48h

Normativa Tècnic - Administrativa

Normativa Comercial

Contractació Fiscalitat

Regulatori

Logística

Envia'ns la teva consulta:

• A través del nostre formulari

• tradedesk@gencat.cat

A qui va dirigit?
Qualsevol empresa importadora i/o exportadora 
establerta a Catalunya i amb activitat económica.
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Envia'ns la teva consulta:

• A través del nostre formulari

• tradedesk@gencat.cat

A qui va dirigit?
Qualsevol empresa importadora i/o exportadora 
establerta a Catalunya i amb activitat económica.

 Resolució de consultes sobre logística
 Servei d’Orientació Logística (SOL) personalitzat
 Observatori de tendències sobre el transport
 Servei de cerca i diversificació de proveïdors
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Plataforma online i gratuïta amb totes les
eines, recursos i informació per la prospecció
de mercats internacionals.

• Informació sobre més de 190 països.

• Servei gratuït

• Web: tradeportal.accio.gencat.cat
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Noves Mesures Proteccionistes

Canvis en la regulació

Nous certificats i registres exigibles

Canvis en la política aranzelària

Sancions als productes europeus

Transport i logística

Publicació de les alertes:

 a la Web

 al Cercador del Banc de Coneixement
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A continuació trobes l’enllaç per descarregar-te-la.



1. Estratègia internacional
2. Transport internacional
3. Procediments duaners
4. Procediments reguladors
5. Fiscalitat internacional
6. Contractes internacionals
7. Finançament internacional
8. Mitjans de pagament
9. Serveis en els mercats internacionals
10. Mobilitat dels treballadors
11. Comerç internacional online
12. Inversió estrangera directa
13. Serveis d’internacionalització d’ACCIÓ
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Servei d’Orientació
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat


