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OBJECTIUS: 
Introduir els assistents a la pràctica del comerç exterior, de manera que en acabar el curs 
disposin dels coneixements i la pràctica necessària que els permeti desenvolupar els 
treballs administratius bàsics que requereix tota activitat exportadora i/o importadora. 
 
DESTINATARIS: 
El curs va dirigit tant a persones que desitgin introduir-se en el camp del comerç 
internacional o persones amb menys d’un any d’experiència en aquest camp que desitgin 
aprofundir en els coneixements i tècniques de gestió d’una operació d’importació i 
exportació. 
 
TEMARI: 
1. Introducció. 

Avantatges de la internacionalització.  
Visió  complerta de les variables per poder potenciar les eines de la operativa com 
Exportador i Importador. 
 

2. Incoterms. 
Optimització com l’eix central del Comerç Exterior. Casos pràctics del càlcul de costos. 
 

3. La importació i  l’exportació. 
Procediments. Persones. Documentació. Creació del departament Import – Export. 
Verificació dels Circuits administratius. 
 

4. La duana i el seu entorn. 
Funcionament de les duanes. Introducció al nou codi duaner comunitari (CAU). 
Documentació duanera. L’aranzel. 
 

5. Transport i logística internacional. 
Logística, la seva contractació, característiques i riscos. Transport: marítim, terrestre, 
aeri, ferrocarril i multimodal. Assegurances de transport. Casos Pràctics. 
 

6. Formes de pagament internacional. 
Visió i aplicació de les Remeses documentàries. Crèdits Documentaris (UCP 600). 
Garanties bilaterals. Altres formes de pagament. Casos pràctics. 
 

7. Operacions Triangulars 
Formulació de les OPT, aspectes de la seva fiscalització i errors mes comuns a fi de 
poder identificar-les correctament. Casos pràctics. 

 
PROFESSORAT: 
Sr. Albert Garcia.  
Diplomat en Ciències empresarials. Formador i consultor especialista en comerç 
internacional. 
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DURADA: 
40 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
 
 
 


