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Jornada  

US AJUDEM A PREPARAR-VOS PER AL  

BREXIT 

Està previst que el 29 de març de 2019, a mitja nit, el Regne Unit deixarà 
de ser membre de la Unió Europea. 

Per tant, és convenient que les empreses i operadors econòmics es 
preparin per adaptar-se a aquest nou escenari. A més a més,  donada 
la incertesa de l’actual estat de negociacions cal que ho facin abans del 
29 de març i tenir previst un pla de contingència per evitar riscos que 
puguin afectar al negoci. 
 

Dia: Dimarts 22 de gener de 2019 

Hora: De 10:00 a 12:00 hores 

Lloc: UPM 

Edifici Foment del Treball 

Via Laietana, 32, 4 planta 

08003- Barcelona 

Més informació: tel. 93 745 78 10  

encarna.rubio@plametall.cat  

 

http://www.centrem.es/
http://www.cecot.org/
http://www.upm.org/
http://www.apemta.es/
http://www.fegmetall.com/
http://www.femel.org/
mailto:encarna.rubio@plametall.cat
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INSCRIPCIÓ JORNADA 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1478 

 
 

10:00h  Benvinguda.  
Sr. Mariano Domingo. Director General d’UPM. 
 

10:10h  El nou escenari que planteja el BREXIT a les empreses. 
 

• Situació actual de les negociacions sobre el BREXIT  i descripció 
dels diferents escenaris que es poden obrir a partir del 29 de 
març de 2019 i, si s’escau, després del 31 de desembre de 2020. 
 

• Identificació dels riscos per a les empreses que operen al Regne 
Unit (compres, vendes prestació i adquisició de serveis, 
desplaçament de treballadors, venda i compra on-line …) i 
conseqüències de no adoptar mesures preventives. 

 

Sra. Asun Cirera. Advocada especialitzada i diplomada en 
 relacions i Comerç Internacional.  

 
11:30h   Presentació  del programa Pla de Contingència BREXIT. 
 

• Descripció del programa, objectius i beneficis per a les empreses 
participants.   
 

Sr. Josep M. Campanera, Director de Promoció Internacional de 
Plametall. 

 
11:40h  Col·loqui. 
 
12:00h  Cloenda de l’acte. 

 

 

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció. L’Entitat 

Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la 

circular informativa. 
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