LOGÍSTICA I TRANSPORT
INTERNACIONAL
Forma’t en l’AVENTURA LOGÍSTICA per viure sense riscos la
internacionalització!!
2ona edició

OBJECTIUS:
• Aprendre comerç internacional fent una aplicació immediata en un simulador de negocis.
• Tenir una visió transversal dels coneixements de comerç internacional.
• Conèixer els Incoterms o les formes de pagament, i com afecten en les nostres decisions

empresarials.
• Adquirir coneixement amb la presa de decisions de forma constant i competint amb el mercat.

DESTINATARIS:
Professionals, tècnics i directius amb responsabilitat en el transport i logística, les compres i
vendes de l’empresa, així com professionals de l’àmbit administratiu i financer amb
responsabilitat en comerç internacional.

METODOLOGIA:
En el curs es desenvoluparan continguts
teòrics que es portaran a la pràctica a través
d’un simulador de negocis (software
interactiu).
Aquest simulador obligarà als participants a
analitzar la informació i a prendre decisions i
facilitarà l’anàlisi de les implicacions i
conseqüències de les mateixes en el negoci.
Totes les matèries es reforçaran amb vídeos
complementaris.

PROGRAMA:
Sessió 1: Conceptes logístics (Lead Time). Els processos en el comerç internacional.
- Circuit, fluxos administratiu i logístic del comerç internacional (transport, documents, Lead
Time, operadors del comerç internacional, infraestructures logístiques, etc).
En aquesta sessió també s’explicarà el funcionament del simulador i les regles del joc, a través
del qual es posaran en pràctica els continguts del curs.
Sessió 2: Incoterms i escandalls de costos, utilització full de càlcul.
- Calcular els costos de compra i els preus de venda utilitzant com a base els Incoterms.
Sessió 3: Transport internacional.
- Operativa, documents i costos dels principals transports internacionals.
Sessió 4: Sessió pràctica de simulació.
- En aquesta sessió es posaran en pràctica els continguts treballats fins el moment en el curs,
mitjançant un simulador de negocis virtual, que permetrà de forma interactiva, representar
l’operativa de situacions reals de la logística internacional.
Sessió 5: Embalatge i transport de contenidors. Costos logístics.
- Operativa concreta del transport de contenidors, començant amb l’embalatge, documents,
processos portuaris, costos portuaris, etc.
Sessió 6: Assegurances i divises.
- Assegurances de transport internacional, assegurances comercials i gestió de divises amb els
tipus de canvi.
Sessió 7: Formes de cobrament i pagament.
- Analitzar les diferents formes de cobrament i pagament amb implicació especial amb els
Crèdits documentaris i les remeses documentàries CAD.

Sessió 8: Sessió pràctica de simulació.
- En aquesta sessió es posaran en pràctica els continguts treballats fins el moment en el curs,
mitjançant un simulador de negocis virtual, que permetrà de forma interactiva, representar
l’operativa de situacions reals de la logística internacional.
Sessió 9: Duanes i Risk management.
- Processos duaners i fiscals de les exportacions i importacions; fiscalitat en el comerç
intracomunitari. Visualització dels riscos en els operacions internacionals amb l’objectiu
d’eliminar els riscos en les negociacions.
Sessió 10: Sessió pràctica de simulació.
- En aquesta sessió es posaran en pràctica els continguts treballats en el curs, mitjançant un
simulador de negocis virtual, que permetrà de forma interactiva, representar l’operativa de
situacions reals de la logística internacional, tot analitzant els resultats obtinguts.

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.
Sr. Alexandre Ariza. Fundador i soci de Cooperativa Logística Internacional (2014). Consultor de
comerç internacional, especialitzat en duanes, fiscalitat i operacions triangulars. Formador
en Supply Chain, comerç internacional i estratègia internacional. Enginyer tècnic en disseny
Industrial (Elisava), Enginyer Superior en Organització Industrial (UPC), Representant Duaner
(AEAT). Autor de diverses publicacions de comerç internacional. Train the trainers en Incoterms
2020 ICC. 2019.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
40 hores.
1, 8, 15, 22, 29 de març; 12, 19, 26 d’abril; 3 i 10 de maig de 2023.
Dimecres de 9:30 a 13:30 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 800 euros.
Preu venda públic: 850 euros.

TESTIMONIS:
MIREIA PARERA ORRIOLS
Departament d’exportació de l’empresa Liven, SAU.
“Aquest curs ajuda a veure la cadena de subministrament d’una manera
transversal, tant la part teòrica com la part pràctica. Les decisions que es
prenen en el simulador afecten directament a l’evolució del negoci, i és un
aprenentatge constant i molt enriquidor.”

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa
www.cambraterrassa.org

La Cambra a les xarxes:
https://twitter.com/CambraTerrassa
https://www.facebook.com/cambraterrassa/
https://www.linkedin.com/company/cambra-oficial-de-comer-i-ind-stria-de-terrassa/mycompany/
https://www.instagram.com/cambra_terrassa/

