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Estàs preparat per fer front al Brexit? 



Has identificat els possibles impactes? 
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ACCIÓ t’assessora per fer front al Brexit 
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EL SUPORT D’ACCIÓ PEL BREXT



El Servei d’Assessorament Brexit posa a la teva disposició sense cost 

un expert que t’orientarà de manera personalitzada sobre les principals 

àrees d’impactes del Brexit per la teva empresa, recomanacions per 

estructurar el teu pla de contingència i alternatives per diversificar 

els riscos.  

ÀREES D’ASSESSROAMENT BREXIT:

• Duanes

• Fiscalitat

• Logística

• Marc Regulatori

• Marc Legal

• Estratègia empresarial 



• Què és?: Eina d’autodiagnosi que permet analitzar

l’impacte al que l’empresa catalana s’exposa davant

d’una sortida del Regne Unit de la Unió Europea i

comparar-la amb la resta del seu sector.

• Finalitat: L’eina fomenta la planificació i preparació

davant dels reptes que implica el Brexit en les àrees:

d’estratègia de model de negoci, fiscalitat, mobilitat

de treballadors, duanes, marc legal, regulatori i

financer.

• Accedir-hi: brexit.accio.gencat.cat



• Què és?: ACCIÓ posa a disposició de les empreses

catalanes una finestreta per atendre els dubtes

derivats d’una sortida del Regne Unit de la Unió

Europea.

• Finalitat: El Brexit Desk atendrà de manera

personalitzada, consultes en les àrees de fiscalitat,

logística i l’àmbit regulatori, informant a les

empreses sobre les possible vies de superar els

obstacles.

• Contacta’ns: tradedesk@gencat.cat



Serveis personalitzats i especialitzats:

▪ Cerca d’assessors legals i tributaris  per la revisió de contractes 

comercials d’acord amb la llei britànica.

▪ Contacte amb certificadores locals especialitzades per assegurar, 

quan s’escaigui, que els productes catalans poden seguir sent 

comercialitzats al Regne Unit.

▪ Cerca d’empreses logístiques i amb capacitat d'estucatge, així com 

transitaris alternatius.

▪ Cerca de nous socis comercials quan els actuals 

importadors/distribuïdors no puguin fer front a les noves obligacions.



Calendari de futurs webinars: Preparar-se pel Brexit

4/9/2020 Com afectarà el Brexit en la mobilitat de treballadors

2/10/2020 La fiscalitat després del Brexit

6/11/2020 Estratègies de negoci per fer front al Brexit

4/12/2020 Afectacions del Brexit a la Propietat Intel·lectual i a la 

Protecció de Dades Personals



http://www.accio.gencat.cat/
mailto:tradedesk@gencat.cat

