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GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS

110028 - GESTIÓ DE PROCEDIMENTS DUANERS

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Jesus Ezequiel Martínez Marín
Curs: Tercer
Trimestre: Segon
Crèdits: 6
Professorat: 

Rodrigo Guichón  <rguichon@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

Competències que es treballen

Específica

Demostrar capacitat per comunicar de manera fluida en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de la logística i els 
negocis marítims

Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a 
qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

Seleccionar i utilitzar  instruments quantitatius per a la presa de decisions i contrast d'hipòtesis econòmiques

Bàsiques i Generals

Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar informació procedent de fonts diverses per aplicar-les als assumptes a resoldre

Pendre decisions en l'àmbit professional i personal, aplicant coneixements i tècniques adquirides al llarg de l'activitat acadèmica 

Ser autònom en l'aspecte de la planificació personal, la selecció dels recursos apropiats i la maduresa per assumir responsabilitats en la presa de 
decisions

Treballar en equip, participant activament en les tasques i utilitzant les eines de negociació i planificació apreses

Comunicar amb propietat, tant per escrit com verbalment,  les idees, projectes, normes i decisions utilitzant adequada i oportunament la diversitat de 
mitjans disponibles

Descripció

OBJECTIUS D'APRENENTATGE

mailto:rguichon@tecnocampus.cat


L'objectiu fonamental en l'aprenentatge de l'assignatura consisteix en l'adquisició per part de l'alumne dels coneixements generals bàsics que li permetin 
comprendre l'estructura, organització i funcionament del sistema les duanes i la seva contribució al procés logístic.

Resultats d'aprenentatge

OBJECTIUS D'APRENENTATGE

L'objectiu fonamental en l'aprenentatge de l'assignatura consisteix en l'adquisició per part de l'alumne dels coneixements generals bàsics que li permetin 
comprendre l'estructura, organització i funcionament del sistema les duanes i la seva contribució al procés logístic.

Metodologia de treball

METODOLOGIA 

 Sessions teòriques: Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en què assisteixen tots els estudiants matriculats 
a l'assignatura.

Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor i 
lectures d'articles acadèmics i de revistes especialitzats.

Continguts

1.- NORMATIVA DUANERA I LA INTRODUCCIÓ DE MERCADERIES EN EL TERRITORI DUANER 

Duanes. Concepte d'Unió Duanera. 

Associació de Lliure Comerç. Unió Aranzelària. 

La Unió Duanera de la UE. Associacions de Lliure Comerç i Unions Aranzelaries al Món.

El Codi Duaner Comunitari.

Funcions de la duana. 

Els nous requisits de seguretat a Duanes. 

El Representant Duaner. 

 

2.- ELEMENTS CLAU DE LA INTERACCIÓ AMB L'ADUANA

 

1.
Classificació. 

 

Identificació dels codis de les mercaderies.

El Sistema Harmonitzat de Classificació Aranzelària.

La Nomenclatura Combinada de la Unió Europea. 

L'Aranzel Integrat de les Comunitats Europees (TARIC).

Nocions bàsiques de classificació aranzelària. 

 

2.
Origen de les mercaderies



 

Origen preferencial

Origen no preferencial

Documents associats

 

3.
 El valor a Duana. Concepte. Mètodes de valoració.

 

Política Aranzelària: Modificacions dels tipus aranzelaris. Règims comercials: protecció comercial. Seguretat. Mesures de defensa 
comercial.

Identificació dels Drets Aranzelaris

Franquícies aranzelàries. Els Impostos Especials

 

3.- Controls para-duaners: 

 

Inspeccions. Quina tipologia. 

Certificats. Diferents tipus.

 

4.- Règims de la mercaderia

 

- Exportació/Importació

- Règims suspensius

 

 

 

5.- Altres elements clau de la operativa internacional

 

INCOTERMS® 2020

 

6.- La duana i l'empresa

 

La figura dels diferents integrants de l'empresa i la seva interacció amb la duana

Tipus d'empresa: logístic vs. transitari vs. representant duaner

L'Administració de duanes: funcionament

 

7.- L'operador econòmic autoritzat

 



La figura de confiança en l'àmbit duaner internacional: l'OEA.

Activitats d'aprenentatge

ELEMENTS D'AVALUACIÓ:

 

EXERCICI PRÀCTIC D'INCOTERMS. 

Presentació del cas: 15 de febrer – Lliurament màxim: 3 de març

 

Presentació d'un treball en grup.

 

Temes: Escollir un tema, que pot ser proposat pel grup, validat per l'equip docent, o qualsevol dels següents: Brexit

Nous

acords comercials

Impostos que afecten l'àmbit duaner

La interacció de les persones de l'organització amb la duana

Les oportunitats a matèria duanera per a la suspensió d'impostos

 

Grups: màxim 4 persones

Lliurament: 1 pwp i presentació en equip – màxim 15 minuts d'exposició

Dates de la presentació: 6 i 8 de març

Lliurament del material: 24 de febrer

AVALUACIÓ.-Metodologia, continguts, adequació de conceptes, participació i interacció dels diferents integrants de lequip.

Sistema d'avaluació

Resolució i lliurament dun exercici pràctic. Aplicació 20%

Realització i presentació d´un treball en grup Aplicació dels conceptes 25%

Participació. 75% d'assistència a les classes Conceptual i seguiment de l'assignatura 5%

Examen final (cal un mínim de 5 punts per fer la mitjana) Síntesi 50%

Recursos

Bàsics

Bibliografies
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