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INTRODUCCIÓ: 
Els nous Incoterms® 2020 van entrar en vigor el passat 1 de gener de 2020, les noves regles, base de 
tota operació entre exportador i importador, afecten a totes les relacions comercials internacionals, 
i tenen implicacions tant entre el propi comprador i venedor, com amb les duanes, els bancs i els 
operadors logístics. Per aquest motiu, és de vital importància conèixer les seves novetats. 
 
OBJECTIUS: 
Conèixer els Incoterms 2020 i les seves novetats respecte dels Incoterms 2010. 
 
DESTINATARIS: 
El programa es dirigeix a tots aquells gerents, directius i administratius de pimes que hagin de 
desenvolupar tasques relacionades amb les vendes i compres internacionals. 
 
TEMARI: 
1. Què són i per a què serveixen les regles INCOTERMS? 

• La funció de la CCI (International Chamber of Commerce) 
• Per quin motiu unes regles noves? 
 

2. Principals canvis dels INCOTERMS® 2020 
• Aspectes més importants de les noves Regles INCOTERMS ® 2020  
• Classificació 
• Elements diferencials amb els INCOTERMS ® 2010 

 
3. INCOTERMS® 2020 i la seva relació amb els elements de l’operació comercial internacional.  

• Compra-venda. 
• Transport. 
• Assegurança. 
• Mitjans de pagament. 

 
4. CASOS PRÀCTICS: Com utilitzar-los correctament?  

• Principals errors i consells 
 
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. 
27 de gener i 3 de febrer de 2021 de 10:00 a 12:00 hores. 
 

LES REGLES INCOTERMS 2020 
Un any després de la seva vida 

27 de gener i 3 de febrer 
De 10:00 a 12:00 hores 

AULA VIRTUAL 
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DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit* (Competitivitat i Internacionalització): 95 euros. 
Preu venda públic: 125 euros.  
 
*+info: www.cambraterrassa.org/exit/ 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
Les sessions quedaran gravades i custodiades per la Cambra, per a possibles inspeccions expost 
per part de la Fundae. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Aquest curs es realitzarà a través d’aula virtual, mitjançant l’aplicació Zoom. 
Els participants rebran per email el link d’accés al curs, així com indicacions al respecte, prèviament 
a l’inici del mateix. 
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