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OBJECTIUS: 

- Conèixer les estratègies d’elecció de productes de finançament. 
- Saber com funcionen les operacions de cobrament – pagament per escollir les 

millors estratègies de productes de finançament i aconseguir la reducció de costos 
en les operacions de comerç exterior. 
 

DESTINATARIS: 
Gerents, Directors financers, responsables de tresoreria i directius de comerç internacional 
interessats en la reducció de costos en comerç exterior. 
 
TEMARI: 

1. Estratègies en les operacions de cobrament-pagament. 
1.1. Elecció del mitjà de cobrament / pagament. 
1.2. Xecs bancaris i personals. 

- Criteris per a gestionar un xec al cobrament o “salvo buen fin”. 
- Floating de dies a favor de l’importador o de l’entitat bancària. 

1.3. Transferència 
- Formes d’evitar la intervenció de corresponsals 
- Evitar la pèrdua de dies de valors de de l’emissió a l’abonament de 

transferències. 
- Transferències via SEPA. 

1.4. Remeses. 
- Simples: Operativa segons normativa de la CCI. 
- Fórmula per evitar les despeses de corresponsal. 
- Documentàries: Operacions per a cobraments a països amb duanes 

intermèdies. 
1.5. Remeses electròniques. 

- Cobrament d’efectes a través de sistemes electrònics. 
- Truncament d’efectes. 
- Irrevocabilitat d’abonaments. 
- Sistemes existents: a diferents països de la UE. 
- Cobraments i pagaments de rebuts mitjançant “Adeudos SEPA”. 

1.6. Crèdits documentaris. 
- Com evitar discrepàncies. 
- Dates a tenir en compte. 
- Crèdits de lliure disponibilitat. 
- Documents a sol·licitar per garantir la qualitat i quantitat de la mercaderia. 
- Utilització de CESCE per a cobertura de crèdits. 
- Crèdits standby. Alternativa al crèdit documentari. 

 
2. Estratègia en la cobertura del risc de canvi i de tipus d’interès. 

2.1. Gestió del risc de canvi. 
- Delimitació del risc de canvi. 
- Quantificació del risc de canvi. 
- Gestió de la posició global del risc. 

2.2. Instruments de cobertura de risc de canvi i d’interès. 

CONEIXES LES ESTRATÈGIES DE REDUCCIÓ DE COSTOS 
EN LES OPERACIONS DE COMERÇ EXTERIOR ? 

13, 20 i 27 de novembre de 2019 
De 9:30 a 13:30 hores 

12 hores 
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- Assegurances de canvi. 
- Opcions simples. 
- Opcions prima zero 
- Productes estructurals. 

 
3. Estratègies d’elecció de productes de finançament. 

3.1. Finançament amb recurs. 
- Finançament d’importacions. 
- Bestretes d’exportació. 
- Factoring amb recurs. 

3.2. Finançament sense recurs. 
- Factoring sense recurs. 
- Confirming proveïdors. 
- Forfaiting. 
- Compra de crèdits documentaris. 
- Crèdits OCDE. 
- Crèdits FIEM. 

3.3. Crèdits financers i bancaris en cadascun del tipus de finançament. 
 

4. Estratègia financera en la implantació exterior. 
4.1. Comptes de l’exterior. 
4.2. Netting/compensació de cobraments – impagaments. 
4.3. Estalvi en l’operativa de cobraments i pagaments des d’un compte a 

l’exterior. 
 

PROFESSORAT: 
Srs. Pere Serra i Ramon Palau. Consultors d’Aditio Consultors. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
12 hores. 
13, 20 i 27 de novembre de 2019. 
De 9:30 a 13:30 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit*:  225 euros. 
Preu venda públic: 275 euros. 
 
*+info: www.exitempresa.com 
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 
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