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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. 
 
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. 
7 de juliol de 200. 
De 9:00 a 15:00 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 90 euros. 
Preu venda públic: 105 euros. 
 
*+info: www.cambraterrassa.org/exit/ 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 
 
 

OPERACIONS TRIANGULARS 
Una aventura logística o un malson fiscal 

7 de juliol de 2020 
De 9:00 a 15:00 hores 
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LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
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