
CATALONIA TRADE PORTAL 
GUIA RÀPIDA D’ACCÉS



En l’actual entorn de mercats 
globalitzats l’accés a informació 
actualitzada i en temps real per a 
la internacionalització es 
converteix en una necessitat per 
a les empreses.

CATALONA TRADE PORTAL posa 
a disposició de les empreses 
informació, eines i recursos per 
ajudar-te a fer créixer el teu 
negoci a l'exterior.  

A través del portal pots explorar 
mercats nous, trobar socis, 
organitzar enviaments, 
configurar el teu negoci a 
l‘exterior i molt més. 

Convertidor de  

divises

NOTA: Amb l’objectiu d’oferir-te informació global, actualitzada i en línia la informació resultant de les cerques serà en anglès.

Què és el CATALONIA TRADE PORTAL?



1. Fes clic a “Registre”. 

2. Tot seguit “Registra’t aquí”.

3. Seguidament, emplena el 

formulari amb les teves 

dades.
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Registre



Les tres principals
vies d’accés són:

1. Per producte, servei o
codi HS (codi de la
classificació aranzelària
harmonitzada) al quadre
de cerca.

2. A través del menú d’accés
ràpid.

Utilitzar el CATALONIA TRADE PORTAL 



3. A través del menú intuïtiu
29 sectors industrials amb quatre nivells
➢ 1r nivell Sectors industrials de Catalunya 

➢ 2n, 3r i 4t nivell Subsectors HS (codi de la classificació aranzelària harmonitzada)

Sector HS

Sector industrial 

Subsector HS

Utilitzar el CATALONIA TRADE PORTAL 



El Portal categoritza, en el primer nivell, 

els sectors industrials en 29 categories:

• Agriculture
• Automotive and Motorcycle
• Chemicals and plastic
• Digital Content and Media
• Education, training & editorial services
• Electronics and Electricity
• Energy & Resources
• Fashion and textile
• Food and gourmet products
• Habitat and furniture
• Health and Medical Equipment 
• Machinery and Equipment
• Metal and metallurgy 
• Other consumption goods

• Other Transportations Industries
• Paper and packaging
• Pharmaceutics
• Raw materials
• Sports
• Wellness and beauty
• Wine and beverages
• Consulting & Human Resources
• ICT and Digital Transformation 
• Infrastructures & Construction 
• Logistics, Transport & Ecommerce
• Circular Economy
• Financing & Insurance
• Other Services
• Tourism, Culture & Leisure

Categorització dels SECTORS 



1. Selecciona “Les meves alertes” 

a l’Espai Personal. 

2. Prem  “Afegeix una alerta”.

3. Selecciona la indústria i el país 

d’interès. 

4. Crea l’alerta. 
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Activar el servei d’ALERTES 
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Per a qualsevol dubte o suggeriment, 
Contacta’ns 

http://webforms.accio.gencat.cat/formularis/
consulta/serveis/catalonia-trade-portal.jsp

Contacte 

@accio_cat

http://webforms.accio.gencat.cat/formularis/consulta/serveis/catalonia-trade-portal.jsp

