
                                                                              

                                                       

 
 
 
 

                                                       
 
 

 
 
El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs Comerç Exterior, en modalitat 
presencial, i dirigit a treballadors del sector editorial, autònoms i aturats. Tenen prioritat 
els treballadors d’empreses associades al Gremi. Els curs està cent per cent 
subvencionat gràcies al suport del Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya. 
 
El curs tindrà 40 hores de durada i s’impartirà entre els dimarts i dijous de 16.00h a 
20.00h, en 10 sessions entre el 6 de juny i el 20 de juliol, a les instal·lacions del Gremi. Els 
interessats ja poden cursar la inscripció clicant l’enllaç situat a la part inferior d’aquesta 
pàgina. 
 
Dades del Curs: 
 

Nom: Comerç Exterior 
 
Durada: 40 hores 
 
Objectiu: 
 
 Integrar coneixement de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l’empresa 

 Introduir a l’empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a les quals ha de 
fer front i les tècniques a aplicar per resoldre-les 

 

 Continguts: 
 
1. Marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional 
 

1.1. El comerç interior, exterior i internacional 

1.2. El sector exterior espanyol  

1.3. La balança de pagaments i altres magnituds econòmiques 

1.4. Els organismes internacionals 

1.5. La integració econòmica regional. Els principals blocs econòmics 

1.6. La Unió Europea 

 
2. Barreres i obstacles als intercanvis comercials internacionals 

 

2.1. Introducció 

2.2. Què és una Duana? 

2.3. Despatxos duaners 

https://goo.gl/forms/033HiNjenmJgtnh03


                                                                              

                                                       

 

2.4. Règims duaners en la Unió Europea 

2.5. Barreres aranzelàries 

2.6. Barreres no aranzelàries 

2.7. Mesures de defensa comercial 

 
3. Fonts d’informació al comerç internacional 
 

3.1. Informació de comerç internacional 

3.2. Canals i fonts d’informació en el comerç internacional aranzelàries 

3.3. Cercadors i bases de dades online en el comerç internacional 

3.4. Gestió de la informació de comerç internacional 

 

4.  Cerca i gestió de clients i proveïdors en comerç internacional 
 

4.1. Localització i cerca de clients/proveïdors internacionals 

4.2. Classificació dels clients i proveïdors 

4.3. Tipus d’arxius de clients i proveïdors 

4.4. Confecció de fitxes i bases de dades de clients i proveïdors 

4.5. Control de clients i proveïdors internacionals 

4.6. Creació de sistema d’alertes de nous clients/proveïdors 

4.7. Reclamacions en les operacions internacionals 

 
5. Condicions de la compravenda internacional 

 
5.1. Operacions de compravenda internacional 

5.2. Clàusules generals del contracte de compravenda internacional 

5.3. Condicions de lliurament en el comerç internacional: Els Incoterms 

5.4. Interpretació pràctica de cada Incoterm 

 

6. Elaboració d’ofertes de comerç internacional 

 

6.1. Procés comercial en les operacions de compravenda internacional 

6.2. Oferta internacional 

6.3. Elements de la tarifa de preus 

6.4. Presentació de la tarifa 

 

7. Gestió de comandes i facturació 

 

7.1. Procés documental de l’operació comercial 

7.2. Ordre de comanda 

7.3. Preparació de la comanda. Llista de contingut 



                                                                              

                                                       

 

 

7.4. Factura proforma 

 
 

Seran 10 sessions, entre els dimarts i dijous des del 6 de juny fins al 20 de juliol, ambdós 
inclosos, de 16.00h a 20.00h. Les dates concretes seran: 
 
 
 
 

 Dimarts 06/06 

 Dijous 08/06 

 Dimarts 13/06 

 Dijous 15/06 

 Dijous 22/06 

 Dimarts 27/06 

 Dijous 29/06 

 Dijous 06/07 

 Dijous 13/07 

 Dijous 20/07 
 

 
Lloc: Gremi d’Editors de Catalunya (carrer València, 279, 1a planta, Barcelona) 
  
 


