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Ref.  

Exportar i COVID-19. Els 4 tips ràpids 

que et dóna la Cambra 
 

PARTICIPA EN LA VIDEOCONFERÈNCIA DE LA CAMBRA DE TERRASSA 
 
 

Contingut de la sessió 
 

 

1. Introducció i presentació de la sessió: 

Impacte del COVID-19 en el comerç internacional 

 
A càrrec de Josep Prats Director Gerent 

 

A la fi del 2019 un coronavirus va fer la seva aparició a la ciutat xinesa de Wuhan. L'11 de 

febrer de 2020 l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ho va batejar com “COVID-19” i 

poc després, quan ja estava molt estès per tota Europa Occidental, va declarar el seu 
estatus de pandèmia. 

 

L'impacte de la pandèmia genera una incertesa, la qual és impossible d’anticipar com 
evolucionarà a nivell econòmic i sobretot, en l’àmbit del comerç internacional. La 

Cambra en aquest context proposa una sèrie d’iniciatives que a les empreses 

exportadores els hi pot aportar un nou enfocament de l’activitat exportadora. 
 

2. Duanes i l’exportador autoritzat com a oportunitat 
 

A càrrec de Marta Torrents 
 

En el context actual de pandèmia provocada pel COVID-19, les pròpies autoritats 

duaneres fomenten l’ús de figures que simplifiquen processos i concedeix avantatges. 
 

3. L’origen no preferencial de les mercaderies davant mesures sanitàries 
 

A càrrec de Susanna Patiño 
 

L’origen no preferencial determina les mesures de política comercial que són 
d’aplicació, drets antidumping, prohibicions d’importar de determinats països per raons 

polítiques, contingents i per raons sanitàries. 
 

4. Els contractes mercantils en l’àmbit internacional 

 
A càrrec d’Oriol Puig 
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En el context del COVID-19 és convenient, que les empreses facin una anàlisi interna dels 

seus contractes comercials i, especialment, dels terminis de lliurament dels productes, 

de les cobertures de les seves asseguradores i, evidentment, de la clàusula de la 
legislació aplicable, atès que s’hauria de veure quin tractament jurídic es té del concepte 

de força major segons la legislació que correspongui. 
 

5. Ajuts a les empreses exportadores 
 

A càrrec d’Antoni Munuera 
 

Línia per a cobertura de crèdits circulants que permetrà a les empreses exportadores i 

internacionalitzades un millor accés al finançament en aquests moments per a cobrir 

les seves necessitats financeres. 
 

 

6. Com potenciar la internacionalització a través de canals digitals 
 

A càrrec de Josep Beltran 
 

El context actual de pandèmia pot ser una oportunitat per aprofitar els canals digitals 

per captar negoci internacional des de casa.  
 

A través d’aquests canals podrem: 

 

 Afavorir que els potencials client ens trobin quan necessiten els nostres 

productes/serveis. 

 Aprofitar les oportunitats que el comerç electrònic posa a l’abast del nostre 

negoci. 

 Identificar quins són els Marketplaces on-line estratègics del meu sector. 

 Identificar i captar potencials clients a través de les xarxes socials. 
 

 

7. Agendes comercials virtuals: les reunions per videoconferència: 
 

A càrrec de Iolanda Pujol 

 

A causa de la problemàtica actual envers la crisi sanitària del COVID-19 i, alhora, 

entenent les dificultats de les petites empreses de desplaçar-se, pel cost que això 

implica, la Cambra t’ofereix l’opció d’organitzar reunions virtuals amb contactes de 

diferents destins europeus. 
 

8. Torn obert de preguntes 
 

Els participants podran adreçar les seves preguntes a l’equip de la Cambra. 

 
 


