
INSCRIPCIONS 
 

INSCRIPCIONS 
Cambra de comerç de Manresa. Muralla del Carme, 17-23, 2a planta (Ed. Can Jorba). Telèfon 93 872 42 22. 

A/e: andrea@cambramanresa.org  (Andrea Dutu) R/1-2223.3 

INFORMACIÓ 

Dimecres, 14 i 21 de desembre de 2022, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 240€ 

OBJECTIUS 

L'importància d'una bona gestió en les adquisicions comunitàries i importacions des de tercers països a 
través de duanes, permet garantir uns marges correctes. L'elaboració de les ofertes comporta la 
necessitat de conèixer les diferències que existeixen en la seva elaboració i evitar riscos.
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 internacionals i personal de departaments administratiu i/o logístic d’empreses 
amb activitat internacional. 

PROGRAMA

1. Operativa comercial i duanera de les importacions
1.1 HS code vs Táric.
1.2 DUA - 031 - DV1.
1.3 Les adquisicions comunitàries.
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1.4 Operacions amb triangulació.

2. Sistma de valoració de mercaderies  
2.1 Origen (REX - EA (Exportador Autoritzat) - Tractats comercials bilaterals).
2.2 Valor duana.
2.3 Canals duana (nous canals del CAU).
2.4 Drets d'importació, la incidència dels impostos en les importacions.
2.5 Dumping.

3. Anàlisis despeses en la cadena logística  
3.1 Particularitats en l'ús del Courier / Express.
3.2 Tramitació duanera.
3.3 Documentació transport.

4. Verificació dels termes internacionals de venda com base del càlcul dels preus. Compres
4.1 Establir punt de lliurament, transmissió de riscos.
4.2 Control de despeses i verificació de l'oferta de compra.
4.3 Forma pagament.

5. Incidència particular en polítiques aranzelàries i duaneres
5.1 Brexit.
5.2 EEUU.

6. Exercicis pràctics. Elaboració d'una compra internacional
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