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INFORMACIÓ 
 
Dimecres, 30 de novembre de 2022, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 120€ 

 
OBJECTIUS 
 
El món de les operacions triangulars en el comerç exterior obre noves possibilitats per a importadors i 
exportadors i agilitza les operacions de compra-venta en un mercat cada vegada més global, però 
perquè cada dia més empreses treballen amb aquest tipus d’operacions? Quins són els requisits formals 
i documentals? Quins beneficis obtindré a través d’una operació triangular? 
El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica i operativa. 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. Definició i actors que intervenen en una operació triangular i treball amb els Incoterms. 

1.1 Què és i què no és una operació triangular. 
1.2 Utilització dels Incoterms. 
1.3 Manera d’operar d’una operació triangular. 
1.4 Característiques segons l’aplicació de l’Incoterm, la llei de l’IVA i Fiscalitat. 

OPERACIONS 
TRIANGULARS, 

UNA NOVA AVENTURA 
LOGÍSTICA O UN 
MALSON FISCAL. 
SOLUCIONS EN 

OPERATIVA 
INTRACOMUNITÀRIA I 
EXTRACOMUNITÀRIA 
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2. Operacions triangulars en el comerç Intracomunitari. 

2.1 Punt entrega segons l’Incoterm utilitzat. 
 

3. Operacions Extracomunitàries. 
3.1 Operacions triangulars a l’exportació. 
3.2 Operació triangulars a la importació. 
3.3 Operativa amb els Incoterms. 
 

4. Gestió de la documentació sensible: 
4.1 Transport. 
4.2 D’origen. 
4.3 Comercials. 

 
5. Casos pràctics. 
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