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INFORMACIÓ 

Dimecres, 17 de novembre de 2021, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 120€ 

OBJECTIUS 

Exposar i avaluar les expectatives d’una nova generació en les vendes internacionals amb els seus 
estàndards de comunicació, a fi de facilitar l’identificació i repàs de la nova ideologia del 2020 en el 
repartiment dels riscos, despeses en les entregues de mercaderies, tant des del punt de vista de 
l’exportador com de l’importador. 
El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà 
l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per tal 
d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències. 

ADREÇAT 

Curs adreçat a directors, comandaments, tècnics amb responsabilitat en la gestió d’operacions 
internacional i personal de departaments administratiu i/o logístic d’empreses amb activitat 
internacional. 

PROGRAMA

1. Els termes internacionals de venda.
1.1 EXW i DDP errors o simplement una forma de comunicació?
1.2 El FCA com a nou inici.
1.3 Grup F, sortida d’origen. Marítims i polivalents.

ELS INCOTERMS 
10 ANYS 

DESPRÉS, UNA 
NOVA 

GENERACIÓ 
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1.4 Grup C, l’excepció del repartiment dels riscos. Marítims i polivalents. 
1.5 Grup D, entrega destí i les seves novetats.

2. Particularitats en les activitats internacionals.
2.1 Adéus i els canvis de les novetats.
2.2 Aplicació en operacions anomenades triangulars.
2.3 Implicació en l’assegurança de les mercaderies.
2.4 La transmissió de la propietat vs riscos.
2.5 La seva identitat contractual i d’intermediació en la compra/venda. 
2.6 Anàlisis d’ús en les compres internacionals.
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