
 

     

 

Amb la col·laboració de:  

 
 
COM FER FRONT ALS REPTES DEL BREXIT

         Eines i serveis de suport
 
 
Dijous, 27 de febrer de 2020
          

Fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però què passa amb la 
teva empresa? Com afectarà els teus negocis
preparar-te? 

El Regne Unit va sortir de la Unió Europea oficialment e
data començarà un període transitori que durarà 11 mesos, p
seva futura relació comercial i econòmica. La transició serà un període durant el qual totes les 
normes actuals al Regne Unit es mantindran vigents i no es preveuen canvis a nivell duaner, logístic, 
fiscal ni regulatori. 

En aquesta sessió descobriràs quins són els aspectes claus que has de tenir en compte per  
dissenyar el teu pla de contingència i coneixeràs diferents eines que t’ajudaran a anticipar
cop Regne Unit esdevingui un país tercer

Tant si ets exportador com importador, vine a 
en aquest sessió pràctica i dinàmica.

 

PROGRAMA DE LA SESSIÓ 

09.15   Recepció d’assistents 
09.30  Benvinguda 

 Sra. Marta Mayordomo, tinenta
de l’Ajuntament del Prat del Llobregat

09.35   Escenaris actuals i perspectives del Brexit
 Sr Xavier Requejo, Gestor
09.50 Impacte i recomanacions empresarials 
 Sra. Alba Lara, Gestora de l’
10.20 Eines i serveis per fer front al Brexit

- Termòmetre Brexit: autodiagnòstic en línia 
- La finestreta Brexit d’ACCIÓ

 Sr Xavier Requejo, Gestor
10.30   Preguntes i respostes 
10:40   Cloenda 
 

 

Lloc: Centre de Promoció Econòmica
Més informació i inscripcions: Elvira Aceves: 
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Fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però què passa amb la 
Com afectarà els teus negocis? Coneixes quines eines i serveis 

El Regne Unit va sortir de la Unió Europea oficialment el 31 de gener del 2020
data començarà un període transitori que durarà 11 mesos, permetent a les dues parts negociar la 
seva futura relació comercial i econòmica. La transició serà un període durant el qual totes les 
normes actuals al Regne Unit es mantindran vigents i no es preveuen canvis a nivell duaner, logístic, 

En aquesta sessió descobriràs quins són els aspectes claus que has de tenir en compte per  
dissenyar el teu pla de contingència i coneixeràs diferents eines que t’ajudaran a anticipar
cop Regne Unit esdevingui un país tercer. 

or com importador, vine a  descobrir com preparar-te i  per fer front al Brexit  
essió pràctica i dinàmica. 

Sra. Marta Mayordomo, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
de l’Ajuntament del Prat del Llobregat 
Escenaris actuals i perspectives del Brexit 

Gestor de l’ Oficina de Barreres a la Internacionalització
Impacte i recomanacions empresarials  

de l’ Oficina de Barreres a la Internacionalització
Eines i serveis per fer front al Brexit  
Termòmetre Brexit: autodiagnòstic en línia  
La finestreta Brexit d’ACCIÓ 

Gestor de l’ Oficina de Barreres a la Internacionalització
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Fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però què passa amb la 
Coneixes quines eines i serveis tens al teu abast per 

del 2020. A partir d’aquesta 
ermetent a les dues parts negociar la 

seva futura relació comercial i econòmica. La transició serà un període durant el qual totes les 
normes actuals al Regne Unit es mantindran vigents i no es preveuen canvis a nivell duaner, logístic, 

En aquesta sessió descobriràs quins són els aspectes claus que has de tenir en compte per  
dissenyar el teu pla de contingència i coneixeràs diferents eines que t’ajudaran a anticipar-te, un 

te i  per fer front al Brexit  
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