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El sector industrial de les Terres de
l’Ebre expectant, desprès de l’acord
comercial provisional del post Brexit
Malgrat l’acord, el Regne Unit passarà a ser un tercer país, les empreses estaran obligades als
tràmits i requisits duaners i para duaners.

Les importacions i exportacions dels productes industrials de les empreses de les Terres de l’Ebre,
principalment exportacions del sector agroalimentari del vi, oli d’oliva, cítrics i verdures no es veuran afectats
per possibles aranzels, després de l’1 de gener de 2021, per l’acord provisional comercial i de cooperació
adoptat el passat 24 de desembre, vigent fins el 28 de febrer, entre els ambaixadors dels 27 estats membres
de l’ Unió Europea i el Regne unit, pendent del vot dels parlamentaris britànics aquesta mateixa setmana.
Malgrat aquest acord comercial, el Regne Unit passarà a ser país tercer respecte al mercat únic comunitari, per
lo tant, totes les nostres empreses que operàvem regularment amb el Regne Unit hauran de tindre en compte
els nous documents necessaris, registres, certificats sanitaris i fitosanitaris entre altres, exigits pel despatx de la
nova duana: presentació DUA (Document Únic Administratiu), així com nous aspectes com possibles
inspeccions físiques, la fiscalitat (declaració de l’IVA), tributació, negociació d’un Incoterm i la logística que
encara no queden degudament clarificats en les 441 pàgines del document negociat pel parlament europeu
amb els diputats de la Cambra dels Comuns.
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Fins al moment els productes càrnics lideren les exportacions de les empreses Catalanes amb un 22,67%,
seguides per les begudes (principalment vins) 14,40%, i en tercer lloc les fruites i verdures amb un 9,62%, sent
els cítrics i verdures de les empreses de les Terres de l’Ebre els principals exportadors.
Les conserves de fruita i verdures 9,62%, les conserves animals 8,99%, les conserves vegetals 7,87%, els olis
i greixos un 7,30%, les preparacions alimentàries el 6,85%, els productes de pastisseria 6,47% i la resta de
productes estan per sota del 2,5%.
La Cambra de Comerç de Tortosa, està preparant 10 capsules formatives interactives per les empreses de la
demarcació cameral, que s’aniran actualitzant a mesura que avancin els acords post Brexit.

Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.
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