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INTRODUCCIÓ: 
En el marc de la internacionalització, les empreses emprenen nous projectes empresarials i cada 

vegada més es pretén arribar al client el més ràpid possible i amb els millors costos, punt pel què la 
logística és part fonamental, això genera cada dia operacions en les què poden aparèixer més figures 
a part del venedor i el comprador a les què anomenem Operacions Triangulars. 

 
OBJECTIUS: 
El món de les operacions triangulars en el comerç exterior obre noves possibilitats per a importadors 
i exportadors i agilitza les operacions de compra-venda en un mercat cada vegada més global, però 

perquè cada dia més empreses treballen amb aquest tipus d’operacions? Quins són els requisits 

formals i documentals? Quins beneficis obtindré a través d’una operació triangular? 
 
DESTINATARIS: 

Directors, comandaments i tècnics amb responsabilitat en la gestió d’operacions internacionals. 

Indispensable experiència pràctica en tramitacions internacionals. 
 
METODOLOGIA: 

En aquesta sessió pràctica es treballaran exemples a través de RA, per aquest motiu és necessari que 

els participants portin mòbil o tableta, ambdós Android, doncs durant la sessió s’instal·larà una petita 

aplicació que permetrà visualitzar els formats RA*. 
 

TEMARI: 

1. Definició i actors que intervenen en una operació triangular. 
2. Operacions triangulars en el comerç intracomunitari. 

3. Operacions triangulars a l’exportació. 
4. Operació triangulars a la importació. 

5. Casos triangulars. 

 

PROFESSORAT: 
Sr. Albert Garcia.  
Diplomat en Ciències empresarials.  Formador i consultor especialista en comerç internacional. 

 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
6 hores. 
31 de maig de 2023. 

De 9:00 a 15:00 hores. 

 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 

Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 105 euros. 
Preu venda públic: 125 euros. 

 

OPERACIONS TRIANGULARS 
Una aventura logística o un malson fiscal 

31 de maig de 2023 

De 9:00 a 15:00 hores 
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LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 

08224 Terrassa 
 

 
 

*El mòbil o tableta hauran de complir amb les següents característiques mínimes: 

- Espai lliure mínim 15M. 

- Sistema operatiu Android 4.4 o posteriors versions. 

- Accés al mode desenvolupador per a la instal·lació directa d’aplicacions. 

 

Es farà ús d’aquest software únicament durant la sessió, i es desinstal.larà en finalitzar la mateixa. 

L’ús o la instal·lació de las aplicacions subministrades durant la formació, així como l’ús que pugui fer-se de la informació 

continguda, és de l’exclusiva responsabilitat de qui la realitza. La Cambra no respondrà de cap  conseqüència, dany o perjudici 

que pugui derivar-se d’aquest accés o us de la informació. 

La Cambra s’ eximeix de qualsevol garantia prèvia, implícites o explícites, en el què a l’ús de d’aquesta aplicació es refereix, així 

com de cap indole de danys, inclosos entre d’altres, els danys especial, incidentals o resultants. La Cambra no es fa 

responsable  dels possibles errors de seguretat que puguin esdevenir ni de los possibles danys que puguin causar-se al 

dispositiu de l’usuari, fitxers o documents, aplicacions, programes  o qualsevol altre informació, emmagatzemada  en el 

dispositiu. 

 

 

https://www.cambraterrassa.org/exit/

