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GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM DE CONTENIDORS
8 hores

OBJECTIUS:
Conèixer amb profunditat la gestió marítima de contenidors i la seva aplicació a la realitat per tal de
negociar correctament una operació internacional, reduint els costos i millorant la seguretat.
Obtenir una visió transversal del comerç internacional, relacionant el transport marítim de
contenidors amb operacions triangulars, formes de pagament i fiscalitat entre d’altres.
DESTINATARIS:
El programa va dirigit a tots aquells gerents, directius i administratius d’empreses que hagin de
desenvolupar tasques relacionades amb les vendes/compres i la logística internacional,
especialment relacionat amb el transport de contenidors.
TEMARI:
1. Qui és qui, en la gestió de contenidors?
1.1. Transitari, consignatari, NVOCC, naviliera, agent de duanes, operador logístic, etc.
1.2. Intermodalitat, transport combinat i multimodal.
1.3. Factor estiba.
2. Quins Incoterms utilitzo amb contenidors?
2.1. Per què no s’hauria d’utilitzar el FOB, el CFR i el CIF amb contenidors?
2.2. FCA i DAT com a eines essencials.
3. El contenidor i la logística.
3.1. Tipus de contenidors.
3.2. LCL – FCL un 40%.
3.3. Càrrega de contenidors.
3.4. Assegurances de transport de contenidors.
4. Els documents en el transport marítim de contenidors.
4.1. Bill of landing (Master, House).
4.2. Received Shipment bill of lading.
4.3. B/L Express.
4.4. Altres.
5. Com contractar transport marítim de contenidors.
5.1. Esquema de processos de gestió de contenidors.
5.2. Els costos en la gestió dels contenidors.
5.3. Costos del noli marítim.
5.4. Costos d’orígen i destí.
6. Com solucionem problemes en la gestió marítima de contenidors.
6.1. El contenidor arriba abans que els documents.
6.2. Què és el “rebate”, i com el puc combatre?
6.3. Els crèdits documentaris i els B/L en transport per contenidor.
6.4. Altres.
DEMARCACIÓ:
Gallifa · Matadepera · Olesa de · Montserrat · Rellinars · Rubí · Sant Cugat del Vallès · Sant Llorenç de Savall · Terrassa · Ullastrell · Vacarisses ·
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PROFESSORAT:
Sr. Remigi Palmés.
Llicenciat en management internacional per ESMA. Gerent de Formació Pime, empresa dedicada a la
formació empresarial de gerents i comandaments intermedis, en matèria de direcció i gestió
empresarial i comerç internacional. Gerent de Gerent Pime, empresa de consultoria estratègica
especialitzada en pimes.
DURADA, CALENDARI I HORARI:
8 hores.
LLOC DE CELEBRACIÓ:
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa
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