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INTRODUCCIÓ: 
Ser OEA-Operador Econòmic Autoritzat facilita poder operar als principals mercats mundials. 
La consolidació d’aquesta figura queda patent en el tractament que el Codi Duaner de la 
Unió fa d’aquesta figura com a marca d’excel·lència i garantia internacional, així com en els 
acords de reconeixement mutu entre la Unió Europea i importants socis com Estats Units, 
Japó o Xina. Addicionalment, disposar de l’autorització OEA tindrà efectes directes a curt-
mig termini en els mercats asiàtics i del centre i sud d’Amèrica on es troben països que estan 
apostant fortament per la implementació d’aquesta figura duanera. Per tant, ser OEA és una 
aposta segura de present i futur per qualsevol empresa que busqui la seva 
internacionalització. 
 
OBJECTIUS: 
Donar a conèixer la figura del operador econòmic autoritzat atenent a les novetats incloses 
en el Codi Duaner de la Unió, fent especial èmfasis als requisits crítics i els beneficis que 
se’n desprenen de l’autorització, així com el procés de sol·licitud, manteniment i processos 
de reavaluació. 
 
DESTINATARIS: 
Tècnics i responsables d'empreses fabricants, importadors, exportadors i sector logístic. 
 
TEMARI: 
1. Antecedents i realitat actual de l’OEA en el Comerç internacional. 
2.  Requisits per obtenir el Certificat OEA. Casos pràctics. 
3.  Beneficis i possibilitats que obre ser OEA. 
4.  Procés de sol·licitud OEA. 
5.  Manteniment del certificat OEA. 
 
PROFESSORAT: 
Alfons Cosculluela. 
Director de Canal OEA, és un expert qualificat en consultoria OEA que porta desenvolupant 
aquest tipus de projectes des de l’any 2009. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
4 hores. 
19 de juny de 2019. 
De 9:30 a 13:30 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit*: 60 euros. 
Preu venda públic: 75 euros. 
 
*+info: www.exitempresa.com 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 
 
 

SESSIÓ PRÀCTICA SOBRE  
L’OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT (OEA) 

19 de juny de 2019 
De 9:30 a 13:30 hores 

4 hores 
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LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 


