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OBJECTIUS: 
Jurídicament, podem instrumentalitzar la internacionalització dels nostres productes, entre altres, 
a través d’un contracte de distribució o un contracte d’agència. Són dos tipus de contractes 
comercials bàsics, però que tenen estructures, funcionament i conseqüències diferents. Amb 
aquesta formació et donarem els elements per tal de poder decidir quin contracte ens convé més a 
les nostres necessitats i quins son els principals elements clau a negociar-los. 
 
DESTINATARIS: 
Directors Generals, Consellers Delegats, alts càrrecs, administració i finances i jurídic. 
 
TEMARI: 

- Diferències entre agència i distribució. Com s’articulen. 
- Principals característiques dels contractes d’agència i distribució.  
- Què he de tenir en compte a l’hora de negociar els contractes. 
- Conseqüències jurídiques de la resolució contractual. 
- Qüestions pràctiques.  

 
 

PROFESSORAT: 
Sr. Oriol Puig i Bordas.  
Advocat, especialista en la prestació de serveis jurídics en matèria de dret mercantil, societari i 
contractual. Té una àmplia experiència en l’assessorament a empreses multinacionals, en 
operacions corporatives i negociació de contractes. Ha estat secretari no conseller de consells 
d’administració d’empreses. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
3 hores. 
20 d’octubre de 2020, de 9:30 a 12:30 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 50 euros. 
Preu venda públic: 60 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 
 

Responsable d’Assessorament Jurídic Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa. 

CONTRACTES DE DISTRIBUCIÓ VS CONTRACTES D’AGÈNCIA.  
QUÈ EM CONVÉ? 

20 d’octubre de 2020 
De 9:30 a 12 :30 hores 
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