
 

 

 

Calendari del curs:  Dc 15, Dll 20, Dll 27 i Dv 31 de març 

Durada: 15 hores 

Horari: de 09:00h a 13:00h (dia 31 de 9 a 12h.)  

Lloc d'impartició: Cambra de Comerç de Valls 

Cost:  290€ + IVA/alumne no socis 

  250€ + IVA/alumne socis  

             Import màxim bonificable 195€  

   Curs 

  INCOTERMS i OPERACIONS TRIANGULARS 

Objectius: Quines són les principals novetats dels Incoterms 2020, com s’ha d’adaptar a l’empresa, 
quina és la importància i l’abast de les regles, gestió de les operacions de comerç exterior, com 
distingir entre l’ús dels Incoterms multimodals i els de transport marítim., com aplicar criteris per 
escollir l’Incoterm òptim a partir de l’anàlisi de les característiques específiques de cada operació 
de comerç exterior, entendre què és una operació triangular, i què es pot assimilar, conèixer els 
beneficis de les operacions triangulars, com és el tractament de l’Impost de l’IVA. 

 

Continguts: 

- Mòdul 1. INCOTERMS  
 

• Novetats: 

   ▫ Eliminació de la clàusula de l’EXW 
   ▫ Ajust i distribució de la clàusula DDP 
   ▫ Eliminació de la clàusula dels FAS ...      

• Els Incoterms multimodals:  

   ▫ EXW (EX Works) 
   ▫ FCA (Free CArrier) 
   ▫ CPT (Carriage Paid To) 
   ▫ CIP (Carriage and Insurance Paid To) ... 
 

• Els Incoterms per a transport marítim:  

   ▫ FAS (Free Alongside Ship) 
   ▫ FOB (Free on Board) 
   ▫ CFR (Cost and Freight) 
   ▫ CIF (Cost, Insurance and Freight) 

 

- Mòdul 2. OPERACIONS TRIANGULARS  
 
▫ Què és una operació triangular intracomunitària 
▫ Què és una operació triangular extracomunitària 

mixta, extracomunitària pura 
▫ Què és una operació amb dos a Espanya i un 

tercer país 
▫ El tractament de les operacions triangulars a 

l’Intrastat 
▫ la tributació de l’IVA en les operacions triangulars 
▫ revisió de la Llei de l’IVA (entre d’altres l’article 

21.1) 

 

 

Professor:  Sr. Juan José Grasa, Màster en Administració i Direcció d’Empreses i Màster en  Direcció 
Comercial i Màrqueting per la Universitat Camilo José Cela de Madrid. Especialitzat en Assessoria Tributària, 
Mercantil i Comptable pel Centre d’Estudis Financers de Madrid. 

 

Informació i inscripcions:   CAMBRA DE COMERÇ DE VALLS 
Dpt. Formació - C/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS 
Tel. 977 600 909 - formacio@cambravalls.com - www.cambravalls.com 

 

mailto:formacio@cambravalls.com

