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INTRODUCCIÓ: 

Els productes objecte de Comerç Internacional requereixen indicar el seu origen i complir unes 

regles d'origen contingudes en una reglamentació internacional que, en funció del país, determinen 
els tipus aranzelaris aplicable, la presentació de documents i l’aplicació de restriccions i regulacions. 
Motiu pel qual, determinar correctament l’origen condiciona l’èxit de l’operativa comercial i la 
competitivitat dels productes en el mercat de destí. 

En aquesta sessió, es farà una aproximació al concepte d’origen i es desglossarà la seva normativa 

perquè les empreses puguin coneixen l’impacte i els criteris per assignar l’origen, així com revisar 
l’ús adequat de les proves d'origen que, segons els mercats d’exportació, permetran gaudir 
de preferències aranzelàries. 

 
OBJECTIUS:  

• Saber com afecta l'origen de les mercaderies en el comerç exterior 

• Responsabilitats i obligacions. Repercussions d’origen sobre tercers 

• Conèixer les conseqüències dels errors més freqüents 

• Base normativa per determinar l'origen de les mercaderies i identificació de les normes 

d’origen 

• Aprendre l'aplicació de l'origen preferencial i no preferencial 

• Conèixer els diferents documents d'origen i característiques 

• Conèixer les simplificacions per gestionar l’origen i les seves repercussions sobre l’empresa 

• Claus per dissenyar estratègies en matèria d’origen de les mercaderies 

 
DESTINATARIS:  

Departament comercial / financer/ exportació i importació. 
 

TEMARI:  
1. Concepte d'origen i la seva finalitat 
 

2. Origen, estatut duaner, made in. Origen preferencial i origen no preferencial 
 

3. Determinació de l'origen. Base normativa i criteris 
 
4. Origen preferencial i acords comercials 

 

5. Documentació d'origen i gestió de l’origen 
 
6. Revisió i emplenament de les proves de l'origen: documents acreditatius de l'origen, 
traçabilitat i altres maneres de declarar-lo 

 

 

IMPORTÀNCIA DE L'ORIGEN  

DE LES MERCADERIES EN EL COMERÇ EXTERIOR: PUC POSAR 

MADE IN SPAIN ALS MEUS PRODUCTES? 
4 de maig de 2023 

De 9:00 a 14:00 hores 
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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:  

5 hores.  
4 de maig de 2023 de 9:00 a 14:00 hores. 

 
DRETS D’INSCRIPCIÓ:  

Preu soci èxit (Competitivitat i Internacionalització): 150 euros.  
Preu venda públic: 175 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 

 

 


