NOTA DE PREMSA

La Cambra organitza un seminari sobre les
regles Incoterms 2020
La formació tractarà les obligacions i responsabilitats assumides en una
operació de compravenda internacional
El curs va destinat a empreses i professionals que es dediquin a les
transaccions de mercaderies

Andorra la Vella, 27 de novembre de 2019.- La Cambra de Comerç Indústria i Serveis
(CCIS) organitza el proper 19 de desembre un seminari sobre els Incoterms 2020. Els
Incoterms són els termes i regles utilitzats en el comerç internacional per definir les
obligacions i responsabilitats assumides pel comprador i venedor de mercaderies.
L’objectiu de la Cambra amb aquesta formació és ajudar a l’empresariat andorrà en la
internacionalització dels negocis i en els tràmits en les compravendes internacionals. El
curs forma part del programa de formació continuada de la Cambra.
Durant el seminari es presentaran les darreres modificacions i afegits del 2020, i es
tractaran els aspectes bàsics i les seves aplicacions pràctiques, així com els principals
aspectes que cobreix en una operació comercial internacional com són la compravenda,
el transport, l’assegurança i la forma de pagament. Finalment, es durà a terme una
sessió pràctica, amb consells i maneres d’evitar els errors més habituals.
El seminari anirà a càrrec de Marta Torrents, advocada especialista en temes duaners i
membre de la Comissió de Dret Mercantil i Pràctiques Comercials de la Cambra de
Comerç Internacional i de Jordi Sellarés, secretari General del Comitè Espanyol de la
Cambra de Comerç Internacional.

Les inscripcions es poden realitzar a través de la web www.ccis.ad, l’email
pepita@ccis.ad o bé trucant al 80 92 92.

Informació addicional dels Incoterms:
L’any 1935, la Cambra de Comerç Internacional va publicar, per primera vegada, una
sèrie de regles internacionals per a la interpretació dels termes comercials. Aquestes
regles es coneixen sota el nom d’Incoterms.
Abans de començar amb qualsevol projecte que comporti el transport de mercaderies
internacional, cal conèixer certs termes i tràmits que s'han de realitzar per a romandre
sempre dins el marc legal i aconseguir que les importacions i exportacions es duguin a
terme sense cap tipus de contratemps. Un dels aspectes que més dubtes sol generar i
que ha de tenir sempre en compte dins de el comerç internacional són els Incoterms
(international comercial terms o termes internacionals de comerç).

NOTA DE PREMSA
Els Incoterms són un grup de termes comercials (de tres lletres cadascun) que s'utilitzen
en les transaccions internacionals per aclarir els costos i determinar les clàusules
comercials incloses en un contracte de compravenda.
L'objectiu principal dels Incoterms és establir els criteris sobre la distribució dels costos,
així com de la transmissió dels riscos entre el comprador i el venedor en el contracte
d'una transacció comercial internacional.
És important destacar que els Incoterms no es tracten d'un esquema jurídic d'obligatori
compliment, sinó que són una sèrie de condicions estandarditzades i acceptades tant
pel comprador com pel venedor. Gràcies a aquesta normalització, ambdues parts són
coneixedores en tot moment dels requisits als quals s'han d'atenir.

Per a més informació:
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA
Tel. 00376-809292
https://www.ccis.ad/premsa

