
 
        JORNADA: LES OPERACIONS TRIANGULARS 
          Seminari adreçat a empreses  
         importadores / exportadores. 

  
20 d’Abril de 2017 

 World Trade Center – Sales Barcelona – Edifici Nord 
            08039 Port de Barcelona  

Barcelona  
                               

OBJECTIUS 

L’augment del comerç internacional i la posició global de moltes empreses fa que cada vegada 

sigui més freqüent que el país exportador no coincideixi amb el venedor de la mercaderia. 

Aquesta circumstància ens du a entendre què són les operacions triangulars, com funcionen, els 

tipus i els problemes de la seva aplicació en casos concrets. 

Cal diferenciar entre operacions triangulars transparents i opaques (la gestió correcta dels 

documents és la clau per assolir la confidencialitat), triangulars intracomunitàries (només a efectes 

d’IVA) i extracomunitàries. I en l'àmbit d'aquestes últimes, en triangulars extracomunitàries mixtes 

i pures (l'existència de preferències aranzelàries és la qüestió determinant de l'operació).   

 

PROGRAMA  

 
10’00 Benvinguda i presentació de la jornada.   
 
- Concepte d'operació triangular 
- Programació de l’operació triangular 
- L’INCOTERM com a element essencial per a la opacitat 
- Operacions triangulars en dipòsits duaners 
- Operacions triangulars a 4 bandes. 
- Operacions triangulars intracomunitàries 
- L’exportació triangular: les ventes successives 
- L’assegurança 
 
11’30 Pausa – Cafè. 
  
Declaració i prova d’origen 
Cobrament en les operacions triangulars 

- Cobrament i pagament simultanis. 
- Pagament anterior al cobrament. 
- Cobrament anterior al pagament 
- Mitjans de pagament internacional idonis en les triangulars. 

14’00 Fi de la jornada.  
 

PONENT 

  
Manel Anguren, consultor a GUIEX (Serveis de consultoria i gestió en comerç internacional) 
 
 

 



INSCRIPCIONS 
 

Inscripcions són gratuïtes (màxim 2 persones per empresa) i s’han de realitzar a través de la següent 
pàgina web:  
        http://www.portdebarcelona.cat/formar 

 
El període d’inscripció es tancarà 48 hores abans de l’inici de la jornada. 

Persona de contacte: Agustina Barros  Tel. 93 306 65 48 agustina.barros@portdebarcelona.cat 

                                

 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personals, l’informem que les seves dades resten  incorporades a un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció 

de Dades. Per exercir el vostre dret d’accés, rectificació o cancel·lació, podeu sol·licitar-ho directament al registre general de l’Autoritat Portuària de Barcelona. El fitxer es troba en el sistema informàtic de la Plaça Portal de la Pau, 

6 – 08039 Barcelona. El responsable del fitxer és l’Autoritat Portuària de Barcelona.  En compliment de la Llei de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i més concretament en el seu article 21, l'informem que 

aquest comunicat ha estat enviat pel Servei d'Atenció al Client del Port de Barcelona - NIF Q-0867012-G. Si vostè no desitja rebre més informació per aquest mitjà, pot enviar un missatge a sac@portdebarcelona.cat 
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