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Ponència sobre les oportunitats empresarials amb el Brexit 

La jornada, que tindrà lloc el 2 de febrer a través de la plataforma Zoom, serà conduïda per Marta Torrents, 

advocada i representant duanera de la firma TLC. 

L’Ajuntament de Castellar celebra una ponència sobre el Brexit el pròxim dia 2 de febrer de 2021, que serà 

conduïda per Marta Torrents, advocada i representant duanera de la firma TLC (Torrents Law&Customs) i 

amb 20 anys d'experiència consolidada i especialitzada en comerç i contractació 

internacional, fiscalitat i dret duaner. 

 
A partir de l’1/01/2021 el Regne Unit ja és un tercer país a tots els efectes i modifica les interaccions 

amb la UE. Inclús amb el nou Acord de Comerç i Cooperació UE-Regne Unit s’obre una nova situació 

política i econòmica. Aquesta sessió té com a objectiu analitzar i conèixer els aspectes clau de la foto del  
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moment per poder actuar amb la màxima seguretat jurídica. S'analitzaran les diferents eines a l'abast de 

les empreses i es donarà suport amb actuacions concretes per minimitzar les incerteses en l'àmbit 

duaner (com interactuar i requisits necessaris i registre d’exportadors); logística (nous portals a nivell 

europeu) i elements contractuals (com revisar les operacions comercials i ús dels Incoterms 2020, les 

regles internacionals acceptades per tots els governs i per totes les parts involucrades en el transport 

internacional de mercaderies). 

 
Marta Torrents té 20 anys d'experiència consolidada i especialitzada en comerç i contractació 
internacional, fiscalitat i dret duaner. Ha ocupat prèviament llocs en consells d'administració, comitès 
executius i de Secretària General en corporacions de dret públic, com la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis de Terrassa i del seu Tribunal Arbitral, així com representacions en comitès tècnics de contractació 
pública. Ha participat en fòrums empresarials internacionals, liderat i col·laborat en projectes europeus, i 
actualment és membre de la Comissió de Pràctiques Mercantils de la Cambra de Comerç Internacional i del 
grup d'Experts d'Incoterms de la ICC. 

 
Les empreses que hi vulguin assistir han de fer la inscripció a través del següent enllaç. La ponència es 

realitzarà en format online a través de la plataforma Zoom. Dimarts 9 de febrer tindrà lloc la ponència 

sobre els Incoterms 2020, entre les 9.30 i les 11.30 h. 
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