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Tradicionalment, la tramitació de la documentació duanera corresponia als Agents de Duana, professionals que gestionaven
els tràmits en representació dels seus clients davant l’oficina de la Duana corresponent. L’entrada d’Espanya a la Unió
Europea va suposar un canvi notable, atès que va obrir la possibilitat a d’altres professionals d’exercir la representació
dels seus davant les Duanes.
Davant la falta d’una regulació i, d’acord amb el dret comunitari, es va publicar al BOE el Reial Decret 258/2014, que
creava la figura del Representant Duaner, i establia la forma en què es pot obtenir el títol que faculta l’exercici de la
professió a tot el Territori Duaner Comunitari.
L’acreditació de la capacitació per a les persones físiques es realitza mitjançant la superació de les proves d’aptitud
convocades per AEAT amb una periodicitat biennal.

OBJECTIUS
Obtenir els coneixements necessaris per opositar a l’examen oficial de representant duaner, que serà convocat pel
departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’Espanya, i, al mateix
temps, capacitar als participants per desenvolupar l’activitat professional vinculada a l’operativa duanera i fiscal internacional.
Formar els participants en matèria d’operativa internacional en àrees com operacions d’importació o exportació de mercaderies, trànsits i règims duaners i fiscals, valoració i codificació de mercaderies, transport internacional, i assessorament en temes de contractes internacionals, formes de pagament i/o finançament d’operacions comercials amb països
tercers, gestió dels documents d’exportació i importació.

A QUI VA ADREÇAT?
A les persones que, posteriorment al curs, realitzin l’exercici de la seva professió a tot el territori duaner comunitari.
• Professionals relacionats amb el comerç i transport exterior de béns i serveis que desitgin obtenir la titulació necessària
per operar davant les Duanes.
• Professionals gestors de logística internacional, compres internacionals, vendes internacionals; en general,
gestors d’empreses que tinguin activitat internacional, assessors economicofiscals que desitgin operar com a
Representants Duaners sent professionals independents.
• Persones que desitgin exercir la seva activitat professional dins la gestió de l’operativa internacional.

COORDINACIÓ
Montserrat Oliveras Riera
Cambra de Comerç de Barcelona

José Luis Cabo Cabo
Consultor de Comerç Exterior

PROFESSORAT
Javier Collado Muñoz

Oriol Pineda i Teixidó

Inspector d’Hisenda de l’Estat.
Administració de Duanes de Barcelona

Cap de Servei de la Duana de Barcelona

Josep Sans Hernández

Professor Universitari i membre de la Comissió bancària
de CCI

Cos Tècnic d’Hisenda.
Administració de Duanes de Barcelona

F. Xavier Fornt Alsina

María Hernández Cantero

Representant Duaner.
Consultor en comerç internacional i duanes

Técnico de Hacienda en la Unidad de Control de
Establecimientos de la Aduana de Barcelona
Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Cataluña

Núria Nicolau Reig

Pere Coll

Efrem Siles Prieto

Llicenciada en dret.
Sòcia de Cuatrecasas

Agent de duanes Pujol Rubio,S.A.
Consultor de Comerç Internacional

Alfons Esteve Florença

Xavier Xivillé Salamó

Advocat – Comerç internacional i dret del transport

Jordi Andreu Solé Estalella
Cap d’Equip Regional d’Inspecció de Duanes i Impostos
Especials

Llicenciat en dret i llicenciat en economia.
Soci de Cuatrecasas
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Programa
Els continguts del programa a desenvolupar es basen
en els punts que recull el Reial Decret.
El curs es realizarà sota una doble vessant teoricopràctica. Tots els punts del programa es consolidaran
amb exemples reals quantificats.
Es formarà, principalment, en valoració i classificació
de mercaderies, tramitació de les operacions d’importació, exportació, trànsit, règims duaners i fiscals,
liquidació d’impostos i taxes, reclamacions duaneres,
procediments d’inspecció i control, contractació internacional i finançament d’operacions comercials, confecció
adient de documentació i formes de pagament de les
operacions internacionals.
1.

Representant Duaner i responsabilitats.

2. Dret administratiu bàsic general. Constitució
Espanyola de 1978: Característiques, estructura i
contingut. El Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i el Procediment Administratiu Comú dels
actes administratius.
3.

4.

5.

El Dret de la Unió Europea. Fonts de l’ordenament
de la Unió Europea i la seva aplicació. Relació entre
el Dret de la Unió Europea i el de la resta dels estats
membres.
La lliure circulació de mercaderies: La Unió Europea
i el Territori Duaner de la Unió. Reglamentació que
afecta les operacions duaneres. Codi Duaner de la
Unió, CAU.
Introduccions i expedicions de mercaderies al territori
duaner de la comunitat. Exportacions/Importacions.
Aranzel de duanes. Nomenclatura i classificació
aranzelària. Valor en duana. Deute duaner, DUA OEA.
Operador econòmic auroritzat.

6.

Regulació de las decisions duaneres. La informació
duanera: informació i consultes vinculants (origen i
valor).

7.

Origen de les mercaderies. Destinacions duaneres.
Règims duaners. Revisions, procediment sancionador.
Destinacions duaneres. Règims duaners. La declaració
duanera.

8. La declaració duanera. Despatx a lliure pràctica.
Trànsit extern. Perfeccionament actiu i passiu.
Transformació sota control duaner. Importació
temporal.
9. Zones franques i dipòsits francs. Reexportació,
destrucció i abandonament.
10. Règim duaner de Canàries, Ceuta i Melilla.
11. Incoterms-Transport Internacional. Logística internacional. Normativa corresponent als contractes de
transport internacional.
12. Formes de pagament de les exportacions/importacions
i normativa corresponent.
13. Regulació bàsica dels contractes de compravenda
internacional.
14. Obligacions tributàries. IVA en les operacions de
comerç exterior. Impostos especials i mediambientals.
15. Règim sancionador tributari. Infraccions, sancions
i procediment. Contraban, règim sancionador.
16. Reclamacions davant del Tribunal Econòmic Administratiu. Contenciosos i recursos de reposició.
Procediments especials de revisió. Jurisdicció
contenciosa administrativa.
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DURADA I CALENDARI
Del 24 de febrer al 14 de juny de 2022 (130 hores).
Les sessions tindran lloc els dimarts i dijous, de 16.00 a 20.30 hores.
LLOC DE REALITZACIÓ, MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona
El preu de la matrícula és de 2.495 euros (exempt d’IVA).
AJUTS A LA FORMACIÓ
•	
Possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula del programa segons
l’establert per la Fundación Estatal para la Formación en el empleo.
Des de la Cambra us podem fer aquest tràmit.
Per beneficiar-se d’aquest servei és necessari:
– Inscriure’s al programa.
– Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la pàgina web de la Cambra de
Comerç de Barcelona www.cambrabcn.org
– D onar i reenviar la informació sol·licitada deu dies abans de la data d’inici
del curs
– Assistir, com a mínim, al 75 % de la formació.

Més informació i inscripcions
Txus Martínez

mjmartinez@cambrabcn.cat
Cambra Barcelona

Cambra Barcelona

www.cambrabcn.cat

Curs homologat per:

902 448 448 ext. 5396
@cambrabcn

