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OBJECTIUS:  
Per assolir l’èxit en una operació d’exportació o d’importació de mercaderies s’han de tenir en 

compte una sèrie d’aspectes com la classificació del producte, el valor de les mercaderies, l’origen 
de les mateixes o els documents i formalitats duaneres, necessàries per efectuar el despatx de 
duanes. 
L’objectiu de la sessió és apropar aquests conceptes a tota aquella empresa que s’inicia  en 

l’exportació i la importació, de forma que, en finalitzar el curs, disposin dels coneixements i la 

pràctica necessaris que els permetin desenvolupar els treballs administratius bàsics. 
 
DESTINATARIS:  

El curs es dirigeix a aquelles empreses amb activitat internacional o en vies d’internacionalització i 
que vulguin introduir-se en el camp del comerç internacional o aprofundir en els coneixements i 
tècniques de gestió d’una operació d’importació i exportació. 

 

TEMARI:  

1. Origen de les mercaderies. 
- Conceptes i criteris per a la determinació de l’origen. 

- Finalitat de l’assignació de l’origen. 
- Element de tractament preferencial fiscal – tributari, i comercial. 

 

2. Normes d’origen preferencial i normes d’origen no preferencial. 
 

3. Itinerari de la mercaderia: Com la mercaderia ha passat la duana. 
 

4. Documentació acreditativa i justificació de l’origen. 
 

5. Control i verificacions de la duana: què i com expliquem la situació. 
 

6. L’etiquetat Made In i el Marcatge CE. 
 

7. Anàlisi i casos pràctics. 

 
PROFESSORAT:  
Sra. Marta Torrents i Fenoy 
Advocada, Sòcia directora de Torrents Law & Customs (TLC) especialitzada en dret duanes, fiscal 

tributari i comerç internacional.  

 
DURADA, CALENDARI I HORARI:  
4 hores.  
23 de novembre de 2022 de 9:30 a 13:30 hores. 

 

 
 

EL PROCÉS DUANER 

ORIGEN DE MERCADERIES 
23 de novembre de 2022 

De 9:30 a 13:30 hores 
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DRETS D’INSCRIPCIÓ:  

Preu soci èxit (Competitivitat i Internacionalització): 105 euros.  
Preu venda públic: 125 euros.  
 

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/  
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 

 

 


