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L’entitat empresarial terrassenca participa en la taula de treball
de la Cambra de Comerç Internacional per revisar i actualitzar els
Incoterms que entraran en vigor en el 2020 per facilitar els
processos del comerç internacional adaptats als nous entorns
Terrassa, 10 de maig de 2017. La Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis de Terrassa va organitzar un taller formatiu sobre Incoterms
2010 en el marc del qual es van analitzar les funcions i els riscos més
habituals derivats de l’actual normativa i es va debatre sobre les
modificacions que haurien d’incorporar els termes internacionals que
defineixen les condicions i responsabilitats en els processos de
lliurament de mercaderies en l’àmbit del comerç internacional de cara a
la propera revisió, que entrarà en vigor l’any 2020. La sessió es va
celebrar ahir al matí i forma part del cicle de tallers sobre gestió de
l’operativa en comerç internacional promogut per l’entitat empresarial
terrassenca.
Els Incoterms, bàsics en el desenvolupament dels processos de
compravenda internacional, són regles i usos uniformes que responen a
la implementació i ús d’una terminologia i unes regles internacionals
comunes utilitzades en el comerç internacional orientades a definir i
concretar les condicions òptimes de la transferència comercial,
determinar les responsabilitats del venedor i el comprador en el procés
de lliurament de mercaderies i productes, així com determinar els riscos
de danys. Amb l’objectiu de facilitar els intercanvis comercials i evitar
incerteses derivades de les diferents interpretacions nacionals, els
Incoterms contribueixen a identificar les obligacions comunes entre
comprador i venedor i a reduir els riscos de complicacions legals.
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El taller, que va estar impartir per Marta Torrents i Fenoy, advocada i
secretària general de la Cambra de Terrassa, i Susanna Patiño i Rivera,
assessora jurídica de la Cambra, va comptar amb la col·laboració
especial de Jordi Sellarés, secretari general del Comitè Espanyol de la
Cambra de Comerç Internacional (CCI). Des de l’any 1980, els
Incoterms són revisats cada 10 anys per la Cambra de Comerç
Internacional des de la seva seu a París i els seus membres, format per
empreses i cambres de comerç dels diferents països, com és el cas de la
Cambra de Terrassa, hi participen de forma activa a través dels comitès
locals i nacionals de l’organització internacional.
En el transcurs del taller formatiu es va revisar d’una forma pràctica les
funcions i els riscos dels Incoterms. En el marc d’una taula rodona
posterior, els ponents i els assistents també van valorar els reptes,
modificacions i correccions que hauria d’incorporar la nova versió dels
Incoterms que hauran d’entrar en vigor el 2020.
Si bé els Incoterms 2010 van entrar en vigor l’u de gener de 2011, la
pròpia idiosincràsia i les condicions de l’entorn obliguen a revisar les
recomanacions i els acords i adoptar actualitzacions per afavorir els
processos de comerç internacional. En aquest sentit, professionals i
acadèmics relacionats amb el comerç internacional, conjuntament amb
el col·lectiu empresarial, ja estan treballant propostes per a la propera
revisió que entrarà en vigor l’any 2020. Alguns aspectes actualment en
debat estan relacionats amb la incorporació de les guies d’orientació
(Guidance Notes) com a part dels Incoterms, la inclusió d’un nou terme
vinculat al cost i l’assegurança (CNI), la modificació del terme FAS (Free
Alongside Ship) en relació al lliurament de mercaderies en terminals
portuàries o la resolució de la dualitat derivada de la reglamentació per
a lliuraments en terminals sense procediments duaners i pagament
d’impostos i per a lliurament en un lloc determinat sense procediments
ni pagaments de duana.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
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A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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