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OBJECTIUS: 
El comerç internacional, i la relació entre exportador i importador requereix tenir ben definit el marc, 
les regles del joc, entre comprador i venedor per assegurar que els interessos de tots dos es 
compleixen. I el contracte de compra venda juga un paper fonamental en aquesta interacció. 
 
L’objectiu de la formació és tenir ben concretats tots i cadascun dels àmbits d’aquest, i quines són les 
recomanacions a nivell internacional. 
 
DESTINATARIS: 
Departament comercial / financer/ exportació i importació i logística. 
 
TEMARI: 

1. El contracte de compra-venda internacional com a vehicle de seguretat jurídica. 
- Definició. Fase de negociació. 
- Base jurídica. 
- El marc internacional. 

 

2. Elements clau. Anàlisi del contracte i dels elements principals. 
- Obligacions principals de les parts. 
- Lliurament i riscos de la mercaderia. 
- Transmissió de la propietat. 
- Formes de pagament més convenient. 
- I les garanties i conformitat del producte? 
- Propietat intel·lectual. 
- Documentació. 
- Etiquetatge del producte. 
- Perfeccionament del contracte. 

 

3. Aspectes duaners de l’operació. 
 

4. Els Incoterms© 2020 com a part essencial del contracte. 
- Determinació dels termes comercials en la relació contractual: principals riscos i 

recomanacions. 
 

5. Altres aspectes: resolució de conflictes – llei aplicable. 
 

6. L’arbitratge com a fórmula per a dirimir les qüestions litigioses. 
 

7. Models de la pràctica comercial. 
 
 

COMPRA VENDA INTERNACIONAL I L’ÚS DELS 
INCOTERMS© 2020 

Quins elements són clau per comprar i vendre amb  
seguretat jurídica a nivell internacional 

19 i 20 de novembre de 2020 
De 9:00 a 11:30 hores 
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PROFESSORAT: 
Sra. Marta Torrens i Fenoy. 
Advocada, Sòcia directora de Torrents Law & Customs (TLC)  especialitzada en dret duanes, fiscal 
tributari i comerç internacional. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
5 hores. 
19 i 20 de novembre de 2020. 
De 9:00 a 11:30 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 125 euros. 
Preu venda públic: 150 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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