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Objectius
En un món globalitzat, el comerç internacional i l'intercanvi de mercaderies entre els diferents països
forma part d'una pràctica habitual. La internacionalització de productes i serveis és una de les estratègies
bàsiques de la majoria d'empreses.
Moltes empreses inverteixen molts diners en millorar els costos de fabricació uns cèntims per unitat, però
tiren quantitats important de recursos en logística internacional.
La competitivitat en molts casos i sobretot si parlem de commoditys la podem trobar en la millora de la
cadena de valor del transport internacional i en la planificació estratègica d'aquesta cadena.
En aquesta cadena entren en joc moltes variables, com l'elecció d'un bon Incoterm, les duanes i la
fiscalitat internacional, la contractació, el transport, el condicionament de la mercaderia i les
assegurances, les formes de cobrament pagament internacional, la gestió de divises entre d'altres.
En aquesta assignatura, aprendrem a visualitzar de forma transversal les operacions de comerç
internacional, amb l'objectiu d'afegir el màxim valor a la cadena de subministrament a nivell
internacional.
Competències
Competències Bàsiques
CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social,
científica o ètica.
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Competències Generals
G1 - Adquirir un compromís ètic i socialment responsable en les actuacions professionals.
G2 - Mostrar capacitat d'adaptació a contextos i realitats empresarials i socials canviants en el marc d'un
entorn global.
Competències Transversals
T1 - Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.
T3 - Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que
permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents,
amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació.

T4 - Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en
coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús
informàtic i informacional de les TIC.
T5 - Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics,
de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la
inclusió social.
T6 - Usar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.
T7 - Arribar a ser l'actor principal del propi procés formatiu en vista a una millora personal i professional i
a l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat
lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques diverses.
Competències Específiques
E1 - Analitzar i comprendre el funcionament del mercat, nacional i internacional, per a la presa de
decisions empresarials.
E3 - Coordinar els diferents nivells d'interacció individual i col·lectiva entre les persones i els equips, des
dels diferents rols i els seus equips multidisciplinaris que es poden exercir en els diferents departaments
de l'empresa.
E4 - Dissenyar, planificar, comunicar i avaluar diferents plans relacionats amb l'empresa i les seves
diferents àrees funcionals orientades al desenvolupament d'iniciatives empresarials emprenedores,
mitjançant la llengua pròpia o una llengua estrangera.
E6 - Resoldre diferents situacions que afecten l'empresa, en general, a les societats mercantils, en
particular, i la contractació mercantil, en coherència amb les bases del dret i amb el marc legislatiu
vigent.
E11 - Interpretar els fonaments i principis del sistema de producció i logística de l'empresa per millorar la
seva competitivitat.

Resultats d’aprenentatge
1. Coneix la regulació jurídica en un entorn internacional.
2. Analitza, dissenya, planifica i avalua l'orientació de l'empresa cap a la internacionalització.
3. Comprendre i analitzar les diferències culturals existents segons les diferents zones geogràfiques.
4. Analitza l'estratègia d'internacionalització de l'empresa i estableix les accions necessàries a nivell
d'eines digitals
5. Resol problemes d'investigació de mercats per prendre decisions, recollint, organitzant i analitzant
dades
6. Analitza coneixements propis de l'àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i
internacionals.
7. Dissenya intervencions que atenen necessitats de l'àmbit de forma multidisciplinar.
8. Planteja intervencions en coherència als valors democràtics i de sostenibilitat mostrant respecte
als drets fonamentals de les persones.
9. Comprèn missatges orals i escrits de diferent tipologia de forma completa expressats en les
llengües pròpies i en anglès.
10. Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional.
11. Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves
solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins de l'empresa i l'economia.

Continguts
Tema 1 Introducció a la logística internacional
Introducció a la logística vs Supply Chain
Agents intermediaris internacionals. (transitari, consignatari, etc.)
Tipus d’instal·lacions logístiques internacionals.
Introducció a les duanes.
Introducció al transport internacional (tipus i característiques)
Tipus d’instal·lacions logístiques internacionals.
Introducció a les duanes.
Introducció al transport internacional (tipus i característiques)
Tema 2 Incoterms i el comerç internacional
Conceptes basics.
Contracte de compra venda / propietat de la mercaderia.
Incoterms de la Família de les E i Fs
Incoterms de la Família de les Cs i Ds
Càlcul de costos i escandalls.
Tema 3 Els transports i les assegurances en el procés de transport internacional
Factor de estiba
Transport marítim de contenidors, càlcul de costos.
Transport marítim de vaixells tramp, càlcul de costos.
Transport terrestre i aeri, assegurances de transport.
Tema 4 Les duanes i fiscalitat internacional
Introducció a les duanes internacionals.
Destins i règims duaners.
Valor en duanes
Fiscalitat internacional
Operacions triangulars.
Tema 5 Les formes de cobrament i pagament internacional, finançament internacional.
Riscos financers internacionals.
Formes de pagament, cobrament internacional
L/C Crèdit documentari
Finançament de les operacions i divises internacionals.de les operacions i divises internacionals.
p

Activitats formatives
Exposició magistral professor
Visualització de vídeos i conferències
Visites externes
Simulacres, jocs, dinàmiques, role play, dramatitzacions
Debats, col·loquis, converses o grups de discussió
Estudi de cas, supòsit pràctic, casos clínics
Exposicions orals i defenses de projectes
Lectura i comprensió de textos i elaboració d'informes o resums
Exàmens i proves
Preparació individual de proves. Estudi personal de contingut
Correcció/revisió d'exercicis i seguiment
Confecció de portafolis, memòries, projectes, diaris reflexius
Realització d'activitats o exercicis d'aplicació

Avaluació de l’assignatura
La base de l’avaluació serà l’avaluació continuada, en el següent quadre es detallen les diferents activitats
avaluatives agrupades per sistemes d’avaluació.

Sistemes
d’avaluació
Seguiment
treball realitzat

Detall
de
les
avaluatives
del Seguiment de treballs

activitats

%

Recuperable

20%

No Recup.

Proves especifiques Examen. Nota mínima de 5
d’avaluació:
exàmens.

40%

Recuperable

Realització
de Projecte empresa
treballs o projectes Realització treballs

20%
20%

No Recup.
No Recup.

Per superar satisfactòriament l’avaluació contínua, cal obtenir una mitjana igual o superior a 5.
En el cas de no superar l’assignatura o alguna de les activitats d’avaluació continuada que sigui necessari
obtenir una nota mínima, hi haurà un segon període d’avaluació en el qual l’alumne podrà arribar a
recuperar un màxim del 50% de la nota final.
Si l’alumne vol millorar la nota d’una activitat recuperable, caldrà que ho notifiqui formalment al docent
responsable de l’assignatura en el termini màxim de 3 dies després de la publicació de les notes finals
del període ordinari d’avaluació.
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