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ANNEX V 
 

I.  IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 

Denominació: GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL COMERÇ 
INTERNACIONAL. 

 
Codi: COMT0210 
 
Família professional: Comerç i màrqueting. 
 
Àrea professional: Compravenda. 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Qualificació professional de referència: 
 
COM086_3  Gestió administrativa i financera del comerç internacional. (RD 295/2004, de 
20 de febrer, i modificacions publicades al RD 109/2008, d'1 de febrer). 
 
Relació de les unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 
 
UC0242_3:  Dur a terme i controlar la gestió administrativa en les operacions 
d'importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies. 
UC0243_3:  Gestionar les operacions de finançament per a les transaccions 
internacionals de mercaderies i serveis. 
UC0244_3:  Gestionar les operacions de cobrament i pagament en les transaccions 
internacionals. 
UC1010_3:  Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari competent en les relacions i 
activitats de comerç internacional. 
 
Competència general: 
 
Dur a terme la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i 
pagament en les operacions de comerç internacional, d'acord amb objectius i 
procediments establerts. 
 
Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
 
Desenvoluparà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l'àrea d'administració del 
comerç internacional. 
 
Sectors productius: 
 
Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són: 
– Indústria, comerç, agricultura i serveis: departament de comerç internacional. 
– Entitats financeres i assegurances: departament d'exterior. 
– Empreses intermediàries en el comerç internacional: agències transitàries, agències 

comercials, empreses consignatàries, agències de duanes i empreses 
d'assessorament comercial, jurídic, etc. 

– Empreses importadores, exportadores i distribuïdores-comercialitzadores. 
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– Empreses de transport i logística. 
– Associacions, institucions, organismes i organitzacions no governamentals (ONG). 
 
Ocupacions i llocs de treball relacionats: 
 
3522.1023  Tècnics/iques en comerç exterior. 
3531.1029  Gestors/ores de duanes. 
Assistent/a al departament d'operacions comercials internacionals. Tècnic/a d'operacions 
exteriors (entitats financeres/assegurances). Tècnic/a en administració del comerç 
internacional. 
 
Durada de la formació associada: 660 hores 
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 
MF0242_3: Gestió administrativa del comerç internacional (230 hores). 

•  UF1757: (Transversal) Informació i gestió operativa de la compravenda 
internacional (80 hores). 

•  UF1758: Gestió duanera del comerç internacional (90 hores). 
•  UF1759: Fiscalitat de les operacions de comerç internacional (30 hores). 
•  UF1760: L'assegurança de mercaderies en el comerç internacional (30 

hores). 
MF0243_3: Finançament internacional (180 hores). 
•  UF1761: Gestió de les operacions de finançament internacional (90 hores). 
•  UF1762: Anàlisi de riscos i mitjans de cobertura en les operacions de comerç 

internacional (60 hores). 
•  UF1763: Licitacions internacionals (30 hores). 
MF0244_3: Mitjans de pagament internacionals (90 hores). 
MF1010_3 (Transversal): Anglès professional per al comerç internacional (120 

hores). 
•  UF1764: Anglès oral i escrit en el comerç internacional (90 hores). 
•  UF1765: Documentació en anglès per al comerç internacional (30 hores). 
 

MP0375: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió administrativa i 
financera del comerç internacional (40 hores). 
 
II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals (RP) i 
els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  
 
Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions Professionals 
de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, a 
http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT MÒDUL FORMATIU 1 

Denominació: GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL. 
 

Codi: MF0242_3 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
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Associat a la unitat de competència: 
 

UC0242_3  Dur a terme i controlar la gestió administrativa en les operacions 
d'importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies. 

 
Durada: 230 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: Informació i gestió operativa de la compravenda internacional. 

 
Codi: UF1757 

 
Durada: 80 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i amb 
l'RP3 i l'RP4 pel que fa a la gestió operativa i el control de les operacions de 
compravenda internacional. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Obtenir informació del marc legal i fiscal internacional en el qual tenen lloc les 
operacions de comerç internacional habitual de les empreses: 

CE1.1 Descriure les fonts i els canals d'informació principals que fan servir les 
empreses per obtenir una base documental que fonamenti i subministri dades a 
les diferents operacions de comerç internacional. 
CE1.2 Analitzar la manera més ràpida i precisa d'accedir a les fonts 
d'informació/cercadors, directoris, portals o altres. 
CE1.3 Identificar els principals blocs econòmics internacionals i explicar-ne les 
característiques. 
CE1.4 A partir de diversos supòsits d'operacions de comerç internacional, 
determinar el marc legal i fiscal exterior del país d'origen/destinació i de la 
mercaderia o servei per importar/exportar. 
CE1.5 Reconèixer les característiques i l'evolució del sector exterior espanyol, 
tant per països com per productes, a partir de les fonts d'informació de comerç 
exterior disponible. 
CE1.6 Analitzar les fases d'integració econòmica de la Unió Europea, establint 
les implicacions que ha tingut cada fase per al comerç, especialment la unió 
monetària. 
CE1.7  Identificar els organismes i els acords internacionals, així com les 
funcions que exerceixen en el funcionament i la normativa del comerç 
internacional. 
CE1.8  Identificar i explicar les principals barreres existents al comerç 
internacional. 
CE1.9 Identificar i explicar els principals instruments de suport i promoció de la 
internacionalització de les empreses. 

 
C2: Definir i utilitzar sistemes per al tractament de la informació i documentació 
relatius a les operacions de comerç internacional. 

CE2.1  Definir les tècniques d'arxiu més utilitzades per organitzar la informació 
i la documentació que es generen en l'activitat comercial internacional. 
CE2.2  Elaborar el fitxer mestre de clients i proveïdors, seleccionant i 
estructurant la informació obtinguda de l'aplicació informàtica de gestió de la 
relació amb el client que sigui rellevant per a cada operació, i aplicant el paquet 
integrat de gestió administrativa, per obtenir la documentació necessària. 
CE2.3  Confeccionar la informació precisa que demani més usualment el client 
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o proveïdor sobre els tràmits administratius i les autoritzacions en l'operació 
internacional, d'acord amb els formats establerts. 
CE2.4 Identificar els terminis adequats que impliquen compromisos 
d'actuació en les operacions de comerç internacional. 
CE2.5 Fer el manteniment de les bases de dades, introduint nous clients o 
proveïdors potencials o modificant la informació existent, i elaborar informes a 
partir de la base de dades d'aquests clients. 
CE2.6 Valorar la importància de la transmissió de la imatge de l'empresa en la 
documentació i les comunicacions formals amb clients, intermediaris o 
proveïdors. 

 
C3:  Dur a terme la gestió operativa de la compravenda internacional confeccionant 
la documentació requerida d'acord amb la legislació aplicable. 

CE3.1 Identificar els organismes que intervenen en la gestió de la compravenda 
internacional i descriure la documentació o les certificacions que expedeixen, tant 
en format físic com electrònic. 
CE3.2 Identificar i interpretar les clàusules que normalment s'utilitzen en els 
contractes de compravenda internacional. 
CE3.3 Determinar les condicions de lliurament de la mercaderia (Incoterm) més 
adequades i avantatjoses per a les característiques de l'operació de compravenda 
internacional, en casos pràctics degudament caracteritzats. 
CE3.4 Identificar els factors que influeixen en la materialització de l'operació de 
compravenda internacional, mitjançant un contracte o una ordre de comanda. 
CE3.5 Interpretar la normativa aplicable per a la formalització dels documents 
necessaris en les operacions de compravenda internacional. 
CE3.6 Confeccionar la factura proforma, en un cas pràctic de compravenda, 
detallant els aspectes i les condicions essencials de l'execució de la 
compravenda, i verificant que el que es diu al document compleix la normativa de 
contractació internacional i que s'hi expressen totes les dades necessàries per 
executar l'operació. 
CE3.7 Analitzar, en cas d'importació, l'oferta presentada pel proveïdor, i 
identificar els aspectes negociats o que es poden negociar tenint en compte els 
marges establerts per l'organització. 
CE3.8 Identificar els elements bàsics de la tarifa de preus analitzant les 
diferències en la presentació d'ofertes en les operacions habituals de 
compravenda internacional. 
CE3.9 Confeccionar els documents comercials necessaris per a l'expedició de 
la mercaderia, la factura comercial i el llistat del contingut, comprovant que 
compleixen la normativa i el que s'ha acordat amb el client, en supòsits pràctics 
caracteritzats degudament. 
CE3.10 Identificar el procés documental d'una oferta i una comanda en la 
compravenda internacional. 
CE3.11 A partir d'un suposat contracte de compravenda internacional de 
mercaderies: 
– Identificar la normativa en matèria de gestió i documentació administrativa 

aplicable al supòsit. 
– Interpretar les condicions de lliurament i els Incoterms. 
– Confeccionar el contracte de compravenda i les clàusules habituals tenint en 

compte les condicions establertes. 
– Definir les gestions i la documentació necessàries i els organismes implicats. 

 
C4:  Efectuar el control de la gestió operativa i documental de la compravenda 
internacional, mitjançant l'ús de mitjans físics i informàtics: 

 
CE4.1 A partir d'una determinada operació de compravenda internacional, 
degudament caracteritzada: 
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– Comprovar el compliment de les condicions pactades en la compravenda, els 

Incoterms, condicions de pagament, transport, assegurança, lliurament, riscos, 
transferència de la propietat, normativa o altres.  

– Indicar les gestions necessàries respecte al servei d'expedició i el servei 
financer per desenvolupar els termes especificats en el contracte.  

CE4.2 Identificar les causes de devolució de comandes per definir línies 
d'actuació, informant-ne l'organització. 
CE4.3 Analitzar els motius de resolució d'un contracte, recopilant la 
documentació necessària per prevenir conflictes d'acord amb els procediments 
establerts. 

 
Sumari 

 
1.  Marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional.  

– Comerç interior, exterior i internacional. 
– El sector exterior espanyol: 

▫  Comerç de productes, serveis i inversions. 
▫  Relacions comercials per països i sectors. 

– Balança de pagaments i altres magnituds macroeconòmiques. 
– Organismes internacionals: 

▫  Organització Mundial del Comerç. GATT. 
▫  Fons Monetari Internacional. 
▫  Grup Banc Mundial. 
▫  Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament (UNCTAD). 

– La integració econòmica regional. Blocs econòmics principals. 
– La Unió Europea: 

▫  Política comercial comunitària. 
▫  Mercat únic. 

 
2.  Barreres i obstacles dels intercanvis comercials internacionals. 

– Barreres aranzelàries: 
▫  Aranzel de duanes. 
▫  Tipus de drets aranzelaris. 
▫  Exempcions o bonificacions: incondicionades i condicionades. 

– Barreres no aranzelàries: 
▫  Mesures quantitatives: contingents a la importació, restriccions 

voluntàries a l'exportació, mesures d'efecte equivalent. 
▫  Barreres tècniques, sanitàries i mediambientals. Normalització, 

homologació i certificació: objectiu i finalitat, institucions d'homologació, 
productes i procediments d'homologació, certificats, certificació de 
seguretat i patents, llicències i altres documents. 

▫  Barreres fiscals. 
– Mesures de defensa comercial: 

▫  Mesures antidúmping. 
▫  Mesures antisubvenció. 
▫  Mesures de salvaguarda. 

 
3. Fonts d'informació en el comerç internacional.  

– Informació de comerç internacional: 
▫  Informació comercial de clients i proveïdors internacionals. 
▫  Informació dels països d'origen/destinació. 
▫  Informació de suport a la internacionalització de l'empresa. 

– Canals i fonts d'informació en el comerç internacional: 
▫  Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX). 
▫  Cambres de comerç. 
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▫  Oficines comercials. 
▫  Associacions empresarials. 
▫  Entitats financeres. 
▫  Organismes internacionals. 
▫  Agència Tributària. Direcció General de Duanes. 

– Cercadors i bases de dades en línia en el comerç internacional. 
– Gestió de la informació de comerç internacional: 

▫  Tècniques d'arxiu i actualització de la informació. 
▫  Criteris d'organització i arxiu de la informació. 
▫  Elaboració de bases de dades i aplicacions informàtiques. 

 
4.  Cerca i gestió de clients i proveïdors en comerç internacional.  

– Localització i recerca de clients i proveïdors internacionals: 
▫ Directoris, portals i guies multisectorials. 
▫ Mercats electrònics (eMarketplaces) sectorials i altres. 
▫ Fires internacionals: ajuts a l'externalització de les empreses. 

– Classificació dels clients i proveïdors i criteris d'organització: 
▫ Freqüència de compra/venda. 
▫ Volum. 
▫  Rendibilitat. 
▫  Altres. 

– Tipus de fitxers dels clients i proveïdors: 
▫  Principal. 
▫  Secundari. 
▫  Físic. 
▫  Informàtic. 

– Confecció de fitxes i bases de dades de clients i proveïdors: 
▫  Elements. 
▫  Codificació. 
▫  Models. 
▫  Aplicacions informàtiques aplicades a la confecció de fitxes i bases de 

dades de clients i proveïdors.  
– Control de clients i proveïdors: 

▫  Freqüència de comandes. 
▫  Consum. 
▫  Volum de les comandes. 
▫ Variacions en compres i vendes. 
▫ Compliment de terminis i condicions de pagament, lliurament i altres. 
▫  Incidències. 
▫  Rendibilitat. 

– Creació d'un sistema d'alertes de nous clients i proveïdors. 
– Reclamacions en les operacions de compravenda internacional. 

 
5.  Condicions de la compravenda internacional.  

– Operacions de compravenda internacional. 
▫  Obligacions de les parts que hi intervenen. 

– Clàusules generals del contracte de compravenda internacional. 
– Condicions de lliurament en el comerç internacional (Incoterms): 

▫  Concepte. 
▫  Finalitat i abast. 
▫  Aspecte contractual dels Incoterms. 
▫  Ús dels Incoterms segons la modalitat de transport, el tipus d'operació i 

la forma de pagament o cobrament internacional.  
▫  Revisions. Anàlisi dels Incoterms. 
▫  Classificació dels Incoterms en grups. 
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▫  Obligacions de comprador i venedor segons els Incoterms. 
▫  Transmissió de costos i riscos. 

– Interpretació pràctica de cada Incoterm. 
 

6.  Elaboració d'ofertes en comerç internacional.  
– Procés comercial en les operacions de compravenda internacional. 
– Oferta internacional: 

▫  Informació bàsica de l'oferta. 
▫  Elaboració. 
▫  Presentació. 
▫  Negociació de l'oferta comercial. 
▫  Importància de la tarifa de preus en la relació de compravenda. 
▫  Condicions de lliurament i tarifa de preus. 

– Elements de la tarifa de preus: 
▫  Producte. 
▫  Unitat de venda. 
▫  Vigència. 
▫  Preu i condicions internacionals de lliurament: els Incoterms. 
▫  Informació complementària, observacions i aclariments. 

– Presentació de la tarifa: 
▫  Tarifa general de l'empresa. 
▫ Tarifa personalitzada: per país, per client. 
▫ Incoterms. 

 
7.  Gestió de comandes i facturació en el comerç internacional.  

– Procés documental de l'operació comercial. 
▫  Informació i documentació de l'operació que s'ha de conservar. 

– Ordre de comanda: 
▫  Contingut. 
▫  Revisió. 
▫  Comanda en ferm. 
▫  Confirmació de la comanda. 

– Preparació de la comanda. Llistat del contingut. 
– Factura proforma: 

▫  Elaboració. 
▫  Contingut. 
▫  Presentació. 

– Factura comercial: 
▫  Funció. 
▫  Elaboració. 
▫  Contingut. 
▫  Presentació. 

 
8.  Aplicacions informàtiques en la gestió administrativa del comerç 
internacional.  

– Aplicacions generals, funció i utilitats: 
▫  Processadors de textos. 
▫  Bases de dades. 
▫  Fulls de càlcul. 
▫  Presentacions. 
▫  Agendes i altres. 

– Aplicacions específiques: descripció, funcions i utilització: 
▫  Àrea comercial. 
▫  Àrea fiscal. 
▫  Àrea administrativa. 
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▫  CRM, gestor de relacions amb els clients. 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació:  GESTIÓ DUANERA DEL COMERÇ INTERNACIONAL. 
 

Codi: UF1758 
 

Durada: 90 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon tant amb l'RP3 
com amb l'RP4 pel que fa a la gestió duanera de les operacions de comerç 
internacional. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1 Analitzar els procediments duaners relatius al comerç internacional de 
mercaderies, segons la normativa vigent. 

CE1.1 Identificar el règim administratiu i comercial de l'operació de 
compravenda internacional analitzant les implicacions que té en els procediments 
i les gestions de les transaccions. 
CE1.2 Detectar les diferències essencials entre la tramitació d'una 
importació/exportació i d'una introducció/expedició. 
CE1.3 Explicar les regles d'atribució de l'origen de les mercaderies que 
s'apliquen en l'àmbit comunitari. 
CE1.4 Identificar i interpretar la regulació de les exportacions/importacions i 
les conseqüències que tenen en la tramitació de la documentació corresponent. 
CE1.5 Descriure la documentació corresponent a les operacions 
d'exportació/importació i introducció/expedició de mercaderies, i explicar la funció 
del DUA (document únic administratiu) i del sistema INTRASTAT, els 
procediments per tramitar-lo i els terminis de presentació exigits per la normativa 
vigent. 
CE1.6 A partir de la informació legal i fiscal del país de destinació de diferents 
tipus de mercaderies o serveis per exportar, determinar la documentació i els 
requisits que s'han de complir per a la gestió duanera en origen i en destinació. 

 
C2 Elaborar la documentació necessària per a la gestió de les operacions 
d'importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies. 

CE2.1 Interpretar la normativa aplicable per a la formalització dels documents 
necessaris en les operacions de compravenda internacional. 
CE2.2 Definir l'estructura de l'aranzel de duanes i els procediments per 
gestionar-lo, i aplicar aquesta informació en emplenar la documentació 
administrativa i duanera. 
CE2.3 Descriure el procés de codificació de les mercaderies objecte de 
l'operació de compravenda en la seva partida aranzelària utilitzant els mitjans 
físics i informàtics disponibles, en casos pràctics degudament caracteritzats. 
CE2.4 Calcular el valor en duana i emplenar la DV1 en operacions d'importació, 
degudament caracteritzades. 
CE2.5 Identificar els casos en què cal presentar el DUA i confeccionar-lo 
d'acord amb la normativa vigent i els procediments establerts en casos pràctics 
degudament caracteritzats. 
CE2.6 Identificar els documents que la normativa exigeix per al trànsit 
internacional (llicència d'importació i exportació, declaració de trànsit comunitari o 
comú, DUA, factures comercials o proforma, certificats, etc.). 
CE2.7 Reconèixer i explicar la funció dels models documentals associats a 
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certificats d'origen, llicències d'exportació i importació, documents de transport i 
assegurança, així com tota la documentació relacionada amb una operació de 
comerç internacional. 
CE2.8 Identificar els certificats que han d'acompanyar la mercaderia (certificats 
sanitaris, veterinaris, SOIVRE, cites o d'altres) i determinar-ne la forma, el lloc i el 
moment d'emissió i emplenament. 
CE2.9 Analitzar els certificats que permeten acollir-se a exempcions o 
reduccions aranzelàries, EUR1, formularis A, ATR, etc., i determinar-ne la forma, 
el lloc i el moment d'emissió d'acord amb els procediments establerts. 
CE2.10  Identificar els organismes que emeten i gestionen els documents 
electrònics d'un cas pràctic de comerç internacional degudament caracteritzat. 
CE2.11 Identificar els formularis del sistema INTRASTAT i emplenar 
declaracions seguint la normativa vigent, en casos pràctics degudament 
caracteritzats. 

 
C3:  Analitzar el compliment de l'operativa duanera de l'operació realitzant les 
comprovacions necessàries. 

CE3.1 Identificar el compliment de la normativa de comerç internacional tenint 
en compte les modificacions que s'hi produeixen i les implicacions en l'operació, 
realitzant els ajustaments oportuns i seguint els procediments establerts. 
CE3.2 Verificar que es disposa de tots els documents administratius, duaners i 
comercials necessaris per a l'operació, i comprovar que s'hagin emplenat de 
forma correcta, en casos pràctics degudament caracteritzats. 
CE3.3 Identificar les gestions que cal realitzar en cas que es produeixin 
incidències durant el desenvolupament de l'operació. 
CE3.4 Analitzar les responsabilitats i els costos derivats de l'aplicació incorrecta 
dels procediments i les exigències duaneres, especialment la normativa sobre 
contraban. 

 
Sumari 

 
1. El sistema duaner i la normativa de comerç internacional. 

– Concepte i funció de les duanes. 
– Territori duaner. Territori duaner comunitari. 
– Operadors. 
– Mercaderies comunitàries i no comunitàries. 
– Dret duaner: 

▫  Fonts del dret duaner. 
▫  Codi duaner comunitari: contingut, àmbit d'aplicació i estructura.  

– Règims comercials i administratius: 

▫  Anàlisi dels règims. 
▫  Implicacions en la documentació i procediment duaner. 
▫  Documents específics de cada règim. 

 
2.  Classificació aranzelària de les mercaderies. 

– La tarifa duanera. 
– La nomenclatura: 

▫  Nomenclatures uniformes. 
▫  Sistema harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies. 
▫  Nomenclatura combinada. 

– Aranzel integrat comunitari. TARIC: 

▫  Utilització. 
▫  Organització. 
▫  Estructura. 
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▫  Consulta. 
▫  Regles. 

 
3.  Atribució de l'origen de les mercaderies. 

– Concepte d'origen en el codi duaner comunitari. 
– Criteris d'atribució de l'origen a la Unió Europea: 

▫  Origen preferencial 
▫  Origen no preferencial. 
▫  Exempcions o bonificacions condicionades a l'origen de les mercaderies. 

– Documents: 
▫  Certificat d'origen. 
▫  Certificat d'origen model A. Certificat d'origen model APR. 
▫  Certificat de circulació EUR1.  
▫  Certificat de circulació EUR2. 
▫  Altres. 

 
4.  Càlcul i declaració del valor en duana de les mercaderies.  

– Concepte de valor en duana. 
– Condicionants del valor en duana de les mercaderies. 
– Mètodes de valoració: 

▫  Mètode principal: valor de transacció. 
▫  Mètodes secundaris. 
▫  Ajustaments de valor en duana. 

– Càlcul del valor en duana en importacions per via aèria. 
– Documents de declaració de valor en duana: 

▫  DV1. 
▫  DV1 bis. 

 
5.  Identificació i procediment de les destinacions duaneres. 

– Importació. Despatx de lliure pràctica. 
– Despatx a consum: 

▫  Conceptes. 
▫  Procediment de despatx d'importació: presentació de mercaderies, 

declaració sumària, dipòsit temporal, declaració duanera. 
▫  Procediments simplificats. 
▫  Altres tipus. 

– Exportació: 

▫  Declaració duanera d'exportació. 
▫  Procediment de despatx d'exportació. 

– Règims econòmics o suspensius: concepte, concessió i funcionament: 

▫  Dipòsit temporal. 
▫  Perfeccionament actiu. 
▫  Perfeccionament passiu. 
▫  Admissió o importació temporal. 

– Trànsit: concepte, regulació legal i funcionament: 

▫  Trànsit comunitari extern. 
▫  Trànsit comunitari intern. 

– Dipòsits i zones franques: 

▫  Concepte de zona franca i de dipòsit franc. 
▫  Funcionament. 

 – Reexportació, destrucció i abandonament de les mercaderies. 
 

6.  El deute duaner. 

– Composició. 
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– Normativa aplicable. 
– Exigibilitat del deute duaner: 

▫  Deute duaner d'importació i d'exportació. 
▫  Base imposable dels drets. 
▫  Interessos. 

– Contracció i extinció del deute duaner. 
 

7. Gestió dels documents duaners. 

– Document únic administratiu (DUA): 

▫  Normativa. 
▫  Tipus de declaracions. 

– Emplenament del DUA: 

▫  Formularis. 

– Presentació: 

▫  Termini. 
▫  Presentació en paper. 
▫  Presentació pel sistema de transmissió electrònica de dades. 

– Documents que s'han de presentar juntament amb el DUA: 

▫  Comercials. 
▫  Assegurança. 
▫  Transport. 
▫  Certificats. 
▫  Homologacions. 
▫  Altres. 

– Rectificació i invalidació de declaracions. 
– Comprovació de les declaracions. 
– Sistema estadístic, INTRASTAT: 

▫  L'estadística en el comerç intracomunitari. 
▫  Aplicació. Normativa. 
▫  Tipus de declaracions. 
▫  Formularis. 
▫  Operacions subjectes. 
▫  Obligats estadístics. 
▫  Llindars estadístics. 
▫  Emplenament. 
▫  Presentació. 
▫  Sancions. 

– Aplicació d'Internet i del sistema de transmissió electrònica de dades: 

▫  En la sol·licitud de documents. 
▫  En l'emissió de documents. 
▫  En la legalització de documents. 

 
UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: FISCALITAT DE LES OPERACIONS DE COMERÇ 
INTERNACIONAL. 

 
Codi: UF1759 

 
Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 pel que 
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fa a liquidació d'impostos que afecten les operacions de comerç internacional. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Calcular les quotes liquidables dels impostos que afecten les operacions de 
comerç internacional i elaborar la documentació corresponent a les seves 
declaracions/liquidacions, aplicant la normativa fiscal vigent. 

CE1.1 Diferenciar les obligacions i repercussions fiscals del comprador i del 
venedor en operacions intracomunitàries en l'impost sobre el valor afegit (IVA). 
CE1.2  Descriure les exigències formals que ha de complir l'exportador de 
mercaderies per tenir dret a la devolució de l'IVA suportat. 
CE1.3  Precisar la situació fiscal especial de les Canàries i de Ceuta i Melilla, i 
identificar-ne les característiques corresponents. 
CE1.4 Identificar els tipus impositius aplicables en l'IVA en operacions de 
comerç internacional. 
CE1.5 Identificar els mecanismes existents per evitar la doble imposició 
internacional. 
CE1.6 Precisar els terminis i procediments de declaració/liquidació dels 
impostos que afecten l'operativa internacional. 
CE1.7  Reconèixer les característiques de cadascun dels impostos especials 
que afecten les operacions de comerç internacional. 
CE1.8. Identificar la documentació necessària per gestionar i liquidar els 
impostos especials en operacions internacionals. 
CE1.9 A partir de la informació d'una operació de compravenda internacional de 
mercaderies amb països tercers degudament caracteritzada, es demana: 

– Identificar el tipus d'operació a efectes d'IVA. 
– Calcular la base imposable de l'impost. 
– Aplicar el tipus impositiu adequat a l'operació. 
– Calcular la quota tributària a efectes de l'IVA. 
– Emplenar els documents de declaració/liquidació de l'impost, el DUA, 
d'acord amb la normativa vigent. 

CE1.10 A partir d'una determinada operació de compravenda intracomunitària 
degudament caracteritzada: 

– Identificar el fet imposable i el lloc de realització. 
– Traçar un esquema operatiu de l'operació. 
– Precisar les obligacions fiscals que corresponen al subjecte passiu. 
– Calcular l'IVA liquidable i emplenar la declaració/liquidació 
corresponent a l'operació. 

 
Sumari 

 
1. Elements de fiscalitat en el comerç internacional. 

– Consideracions generals de fiscalitat internacional. 

▫  Obligacions fiscals en les operacions de compravenda internacional. 
▫  El mercat únic europeu: comerç intracomunitari i amb països tercers.  
▫  Fiscalitat al país de destinació. 
▫  Doble imposició internacional. 

 – Conceptes bàsics dels impostos: 

▫  Fet imposable. 
▫  Subjecte passiu. 
▫  Base imposable. 
▫  Tipus impositius. 
▫  Deute. 

– Aplicacions informàtiques per a la gestió fiscal de les operacions de comerç 
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internacional. 
 

2. Impost sobre el valor afegit (IVA) en el comerç exterior. 
– Conceptes bàsics de l'IVA. 
– Tipus d'operacions subjectes a IVA. 
– L'IVA en les operacions intracomunitàries: 

▫  Fet imposable. 
▫  Lloc de realització del fet imposable. 
▫  Subjecte passiu. 
▫  Operacions no subjectes. Exempcions. 
▫  Base imposable. 
▫  Tipus impositius. 
▫  Meritació. 
▫  Deduccions. 
▫  Esquema operatiu. 
▫  Obligacions i repercussions fiscals per al venedor. 
▫  Obligacions i repercussions fiscals per al comprador. 
▫  Normativa. 
▫  L'IVA en la prestació de serveis intracomunitaris. 

-  L'IVA en les operacions amb països tercers: Importacions. 
▫  Operacions assimilades a la importació. 
▫  Fet imposable. 
▫  Lloc de realització del fet imposable. 
▫  Subjecte passiu. 
▫  Exempcions. 
▫  Base imposable. 
▫  Tipus impositius. 
▫  Meritació. 
▫  Deduccions. 
▫  Esquema operatiu. 
▫  Elements formals. 
▫  Normativa. 
▫  Liquidació de l'impost i inclusió en el DUA. 

-  L'IVA en les operacions amb països tercers: Exportacions. 
▫  Concepte. 
▫  Exempcions. 
▫  Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat. 
▫  Obligacions formals i normativa. DUA. 

-  L'IVA en les operacions especials: 
▫  Vendes a distància. 
▫  Operacions triangulars. 

 
3. Impostos i règims especials. 

– Tipus d'impostos especials. 
– Consideracions generals sobre els impostos especials: 

▫  Fet imposable. 
▫  Subjectes passius. 
▫  Supòsits de no subjecció. Exempcions. 
▫  Liquidació d'impostos i inclusió en documentació. 

– Gestió dels impostos especials a les operacions de comerç exterior. 
– Règim fiscal especial de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. 

▫  Consideracions generals. 
▫  Tipus de tributs i operativa: Canàries i Ceuta i Melilla. 
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UNITAT FORMATIVA 4 

 
Denominació: L'ASSEGURANÇA DE MERCADERIES EN EL COMERÇ 
INTERNACIONAL. 

 
Codi: UF1760 

 
Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Analitzar les variables que determinen l'assegurança d'una mercaderia en 
operacions de comerç internacional i les actuacions derivades de la seva aplicació. 

CE1.1 Descriure els elements reals i formals que han de caracteritzar un 
contracte d'assegurança en el trànsit internacional de mercaderies. 
CE1.2 Identificar i definir els tipus de pòlisses d'assegurança més importants 
utilitzades en el comerç internacional. 
CE1.3 Identificar i explicar la cobertura de les clàusules que s'inclouen 
normalment en les pòlisses d'assegurança de cada modalitat de transport i citar 
algunes clàusules complementàries que es puguin incloure. 
CE1.4 Explicar les variables rellevants per a la selecció d'assegurances en el 
trànsit internacional de mercaderies i com es relacionen. 
CE1.5 Descriure els procediments de contractació d'assegurances en 
operacions de comerç internacional i de declaració/liquidació de sinistres 
assegurats. 
CE1.6 A partir de la definició d'una operació de compravenda internacional de 
mercaderies: 

– Identificar els possibles riscos en el transport i en la resta d'aspectes de 
l'operació. 

– Identificar les necessitats de cobertura de l'operació. 
– Deduir les possibles clàusules de la pòlissa d'assegurances. 

CE1.7 A partir de diverses pòlisses d'assegurança amb diferents tipus de 
cobertura en determinats aspectes reflectits a les seves clàusules i amb diferent 
import de la prima, relatives a una operació de comerç internacional 
convenientment caracteritzada: 

– Interpretar les clàusules i extreure conclusions respecte a la cobertura de cada 
pòlissa. 

– Deduir la més idònia per a l'operació valorant tots els paràmetres que 
defineixen cadascuna. 

CE1.8 A partir d'un supòsit d'incidències aparegudes en una operació de 
comerç internacional coberta per una pòlissa d'assegurances: 

– Identificar i interpretar la normativa aplicable. 
– Interpretar les clàusules de la pòlissa. 
– Identificar la documentació i els terminis necessaris per gestionar la solució 

d'aquesta incidència.  
– Deduir la solució més idònia i descriure el procediment que s'ha de seguir. 

CE1.9 Identificar els principals proveïdors d'assegurances mitjançant l'ús 
d'eines informàtiques, accedir a les seves pàgines web i descarregar 
correctament les aplicacions informàtiques que permeten la tramitació i la gestió 
integrada del risc a distància. 
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Sumari 

 
1. Aspectes bàsics de l'assegurança en el comerç internacional. 
– Conceptes: assegurança, franquícia, prima, sobreprima, extorn, reassegurança i 

coassegurança. 
– Classificació de les assegurances en operacions de comerç internacional. 

▫  Assegurança de crèdit a l'exportació. 
▫  Assegurança de la mercaderia. 
▫  Assegurança del transport. 
▫  Assegurança de responsabilitat civil. 
▫  Assegurança de caució: garanties duaneres i garantia 

d'importador/exportador.  
– Fases de l'assegurança: risc, sinistre i dany. 
– Elements que intervenen en el contracte d'assegurança: 

▫  Elements personals. 
▫  Elements reals. 
▫  Elements formals. 

– Drets i obligacions de les parts.  
– Tipus de pòlisses. 

▫  Riscos coberts i exclosos. 
▫  Pòlisses flotants basades en la declaració de valor. 

– Durada de la cobertura de la pòlissa: principi i fi de l'operació. 
 

2. Particularitats de l'assegurança segons el mitjà de transport. 
– Transport per carretera. 
– Transport per ferrocarril. 
– Transport aeri: 

▫  Assegurança de buc. 
▫  Assegurança de mercaderies. 
▫  Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents. 

– Transport marítim: 
▫  Característiques del contracte d'assegurança marítima. 
▫  Interessos assegurables. 
▫  Pòlisses. 

– Assegurança i garantia de contenidors: carta de garantia. 
 

3. Tramitació i liquidació de sinistres. 
– Procediment de tramitació. 
– Liquidació de sinistres: 

▫  Terminis. 
▫  Normativa. 

– Tramitació i gestió a través d'Internet i d'altres mitjans tecnològics. 
– Previsions que cal prendre en cas de sinistre: 

▫  Embarcament marítim. 
▫  Embarcament aeri. 
▫  Embarcament terrestre. 

– Clàusula d'exempció de responsabilitat al transportista. 
 

Orientacions metodològiques 
 

Formació a distància: 



 

16/40 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

 

 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 
Denominació: FINANÇAMENT INTERNACIONAL. 

 
Codi: MF0243_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0243_3:  Gestionar les operacions de finançament per a les transaccions 
internacionals de mercaderies i serveis. 

 
Durada: 180 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació:  GESTIÓ DE LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT 
INTERNACIONAL. 

 
Codi: UF1761 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2 i 
l'RP5. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir i analitzar les operacions de càlcul financer en la presa de decisions de 

finançament en operacions de compravenda internacional. 
CE1.1  Explicar les diferents característiques que poden presentar els mercats 
financers. 
CE1.2  Identificar les principals funcions dels intermediaris financers. 
CE1.3  Calcular el tant efectiu de cost dels préstecs en casos pràctics 
degudament caracteritzats tenint en compte les comissions aplicables. 
CE1.4  Determinar la relació entre el valor inicial i el valor final de les rendes. 

Unitats 
formatives 

Durada total de les unitats 
formatives en hores 

Nombre màxim d'hores susceptibles 
de formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1757  80  75 
Unitat formativa 2 – UF1758  90  80 
Unitat formativa 3 – UF1759  30  25 
Unitat formativa 4 – UF1760  30  25 
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CE1.5  Explicar el concepte de renda en funció dels seus termes, de quants en 
té i de quan vencen. 
CE1.6  Definir els conceptes d'interès nominal i interès efectiu o taxa anual 
equivalent (TAE) i la manera de calcular-los. 
CE1.7 Explicar les variables que intervenen en l'amortització d'un crèdit i 
precisar la manera de calcular-les segons els sistemes d'amortització més 
utilitzats. 

 
C2: Definir i utilitzar sistemes per al tractament de la informació i documentació 
relatius a les operacions de finançament del comerç internacional. 

CE2.1  Descriure les fonts i els canals d'informació principals que fan servir les 
empreses per obtenir una base documental que fonamenti i subministri dades a 
les diferents operacions de finançament del comerç internacional. 
CE2.2  Definir les tècniques d'arxiu més utilitzades per organitzar la informació i 
la documentació que es generen en l'activitat financera internacional. 
CE2.3  Identificar les fonts primàries bàsiques de finançament bancari 
(organismes multinacionals, regionals i estatals) i les fonts secundàries de 
finançament de l'exportació i la importació (societats de comerç internacional, 
societats d'importació i exportació, i d'altres institucions i entitats relacionades 
amb el crèdit comercial) de les quals es pot obtenir la informació sobre 
possibilitats de finançament. 
CE2.4  Identificar els organismes públics, les associacions i les agrupacions 
nacionals i estrangeres que interessen les empreses per a la sol·licitud d'ajudes i 
subvencions a l'exportació. 
CE2.5  Obtenir la informació dels mercats financers internacionals fiable, 
necessària i comparable aplicant les tècniques d'investigació comercial 
adequades. 

 
C3: Analitzar les diferents modalitats de crèdit per finançar operacions d'importació i 
exportació, fent-ne una elecció adequada. 

CE3.1 Enumerar i descriure les modalitats de crèdit que es poden utilitzar en 
una operació de venda internacional, identificant la normativa que les regula i 
explicant els articles referents a les condicions generals i els casos especials. 
CE3.2 Diferenciar el préstec del crèdit com a instruments de finançament 
internacional. 
CE3.3 Analitzar els avantatges i inconvenients de les principals modalitats de 
finançament internacional per a l'exportació i la importació, segons quina sigui la 
moneda de facturació i finançament. 
CE3.4 Valorar la importància de detectar les necessitats de finançament de 
l'empresa o organització en les operacions de compravenda internacional per a 
l'elecció de la modalitat adequada. 
CE3.5 Partint d'una operació de compravenda internacional convenientment 
caracteritzada amb pagament ajornat:  

– Triar la modalitat de crèdit adequada per a l'operació, i justificar-ne l'elecció. 
– Analitzar les diferents possibilitats segons quina sigui la moneda de facturació 

i finançament.  
 

C4: Elaborar la documentació necessària per a la gestió dels crèdits a les 
exportacions i importacions per tal de facilitar les operacions de compravenda 
internacional. 

CE4.1  Identificar la documentació contractual requerida per les entitats 
financeres que concedeixen finançament, en funció de la modalitat establerta.  
CE4.2  Emplenar correctament la documentació que calgui lliurar a les entitats 
financeres o enviar directament als clients, complint la normativa vigent.  
CE4.3 Valorar l'ús d'eines informàtiques en l'emplenament correcte de la 
documentació sol·licitada per les entitats financeres.  
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CE4.4 Partint d'una operació de venda internacional convenientment 
caracteritzada, amb cobrament ajornat, identificar els requisits necessaris perquè 
les empreses puguin rebre crèdits en temps i forma, analitzant les variables 
següents:  

– Tipus d'exportació i país de destinació. 
– Terminis i moments per a la devolució del crèdit. 
– Import del crèdit i interessos. 
– Cobertura de riscos. 

CE4.5 Partint d'una operació de compra internacional convenientment 
caracteritzada, amb pagament ajornat, identificar els requisits necessaris perquè 
les empreses puguin rebre finançament en temps i forma, analitzant les variables 
següents: 

– Tipus d'importació i país d'origen. 
– Terminis i moments per a la devolució del crèdit. 
– Import del crèdit i interessos. 
– Cobertura de riscos. 

 
Sumari 

 
1. Aspectes bàsics del sistema financer i les operacions financeres. 

– Definició i funcions del sistema financer. 
– Els mercats financers: 

▫  Característiques. 
▫  Tipus de comunicació i operacions. 

– Els intermediaris financers: 
▫  Funcions. 
▫  Instruments financers. 

– Els actius financers: 
▫  Tipus. 
▫ Característiques. 

– Anàlisi de la Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea: 
▫  Fases i criteris de convergència. 
▫  L'euro. El Banc Central Europeu. 

 
2. Operacions i càlcul financer.  

– Equivalència financera de capitals: lleis financeres de capitalització i descompte. 
▫  Operació financera. 
▫  Lleis financeres. 

– Capitalització simple i capitalització composta. 
▫  L'actualització o el descompte: càlcul del valor actual i del descompte. 
▫  Equivalència de capitals. 
▫  Fraccionament del tant d'interès. Tants equivalents. 

– Càlcul de: taxa anual equivalent (TAE), valor actual net (VAN) i taxa interna de 
rendibilitat (TIR). 

– Rendes financeres: concepte, elements que hi intervenen, valor actual i valor 
final, i aplicació: 
▫  Rendes constants. 
▫  Rendes variables. 

– Aplicacions informàtiques de gestió financera: 
▫  Fulls de càlcul en operacions financeres: Introducció de fórmules 

financeres. Anàlisi de resultats. Arxiu. Altres. 
▫  Bases de dades: Definició i ús d'informes i formularis. Introducció de 

dades. Arxiu.  
 

3. Instruments de finançament d'operacions de comerç internacional. 
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– Tipus d'instruments: diferències i similituds. 
– Préstec: 

▫  Concepte, elements i característiques bàsiques. 
– Sistemes d'amortització dels préstecs: 

▫  Amortització mitjançant reemborsament únic. 
▫  Amortització mitjançant una renda. 

– Crèdit: 
▫  Concepte. 
▫  Elements. 
▫  Classes. 

 
4. Finançament de les operacions d'exportació. 

– Crèdits de prefinançament: 
▫  Concepte. Tipus. 
▫  Documentació: Pòlissa de préstec. Pòlissa de crèdit. 

– Crèdits de postfinançament: finançament de l'ajornament de pagament. 
– Finançament de les exportacions facturades i finançades en moneda domèstica. 
– Finançament de les exportacions facturades en moneda domèstica i finançades 

en divisa.  
▫  Sense cobertura de risc de canvi. 
▫  Amb cobertura de risc de canvi. 

– Finançament de les exportacions facturades en divisa i finançades en moneda 
domèstica.  
▫  Sense cobertura de risc de canvi.  
▫  Amb cobertura de risc de canvi. 

– Finançament de les exportacions facturades i finançades en divises: 
▫  En la mateixa divisa. 
▫  En una divisa diferent. 

– Documentació. 
– Recerca d'informació sobre finançament d'exportacions: fonts físiques i 

informàtiques.  
 

5. Finançament de les operacions d'importació.  
– Finançament de les importacions facturades i finançades en moneda domèstica.  
– Finançament de les importacions facturades en moneda domèstica i finançades 

en divisa.  
▫  Sense cobertura de risc de canvi.  
▫  Amb cobertura de risc de canvi. 

– Finançament de les importacions facturades en divisa i finançades en moneda 
domèstica.  
▫  Sense cobertura de risc de canvi. 
▫  Amb cobertura de risc de canvi. 

– Finançament de les operacions d'importació facturades i finançades en divises:  
▫  En la mateixa divisa. 
▫  En una divisa diferent. 

– Documentació. 
– Recerca d'informació sobre finançament d'importacions: fonts físiques i 

informàtiques.  
 

6. Altres formes de finançament de les operacions de comerç internacional. 
– Facturatge (factoring): 

▫  Modalitats. 
▫  Signatura del contracte de facturatge. 
▫  Modalitats. 
▫  Tarifa de facturatge i tipus d'interès. 
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▫  Parts que hi intervenen. 
▫  Operativa. 
▫  Terminis de cobrament. 

– Forfetatge (forfaiting): 
▫  Requisits per a la formalització. 
▫  Termini de les operacions. 
▫  Parts que hi intervenen. 
▫  Operativa. 
▫  Característiques. Diferències amb el facturatge. 
▫  Cost. 

– Operacions de compensació: 
▫  Concepte i característiques de les operacions de compensació com a 

mitjà de finançament de les operacions de comerç internacional. 
▫  Modalitats de les operacions de compensació. 
▫  Avantatges del seu ús i aplicacions pràctiques. 

– Finançament d'operacions triangulars: 
▫  Concepte i operativa. 
▫  Instrumentalització i avantatges de les operacions triangulars. 

 
7. Finançament de les operacions de comerç internacional amb suport oficial. 

– Programes de suport a la internacionalització: 
▫  Institut Espanyol de Comerç Exterior. 

– Programes de suport a les inversions exteriors: 
▫  Pla de suport a projectes d'inversió. 
▫  Línia Institut de Crèdit Oficial. 
▫  Altres. 

▫  Programes de suport de la Unió Europea. 
▫  Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament. 

– Crèdit oficial a l'exportació: 
▫  Característiques. Béns i serveis finançables. Entitats participants. 

Tramitació. Modalitats de crèdit. 
▫ Condicions aplicables: Base de finançament. Tipus d'interès aplicables. 

Reemborsament del principal i interessos. 
▫ Consens OCDE. 
▫ Crèdit FAD: Característiques i requisits. Participants. Condicions de 

finançament i procés d'obtenció. 
▫ Crèdits CARI: Concepte. Parts que hi intervenen. Característiques. 

Tramitació. 
▫ Crèdit comprador: Concepte. Parts que hi intervenen. Característiques. 

Tramitació. 
– Suport financer oficial de les administracions autonòmiques i locals. 
– Cambres de comerç: Pla cameral. Comitès de cooperació empresarial. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: ANÀLISI DE RISCOS I MITJANS DE COBERTURA EN LES 
OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL. 

 
Codi: UF1762 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 i l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1:  Analitzar la informació relacionada amb el mercat de divises i les implicacions 
en el comerç internacional. 

CE1.1  Descriure el funcionament general del mercat de divises. 
CE1.2  Interpretar i utilitzar la terminologia habitual en el mercat de divises. 
CE1.3  Identificar i descriure les operacions financeres més usuals en divises. 
CE1.4  Explicar els efectes de la Unió Monetària i l'establiment de l'euro en les 
operacions de comerç internacional. 
CE1.5  Identificar i interpretar el marc legal dels intercanvis de divises des del 
punt de vista de la seva operativa. 
CE1.6  Diferenciar el mercat de divises de comptat i a termini. 
CE1.7 Analitzar les variables que influeixen en les fluctuacions dels tipus de 
canvi de divises. 
CE1.8 A partir de la informació publicada en premsa durant dues setmanes 
sobre el mercat de divises: 

–   Interpretar les dades que es recullen en aquesta informació. 
– Analitzar les fluctuacions d'una divisa determinada i deduir algunes 

implicacions que podria tenir en una operació comercial convenientment 
caracteritzada. 

–  Analitzar les fluctuacions dels tipus d'interès d'una divisa determinada i deduir 
algunes implicacions que podria tenir en una operació comercial 
convenientment caracteritzada. 

 
C2:  Analitzar el risc de canvi i les seves modalitats de cobertura en les operacions 
de comerç internacional en divises: 

CE2.1  Explicar les raons de l'existència de risc de canvi i quina influència hi té 
la implantació de la moneda única. 
CE2.2  Identificar les diferències entre les opcions sobre divises i l'assegurança 
de canvi. 
CE2.3  Descriure el funcionament de l'assegurança de canvi, com a sistema de 
cobertura de risc. 
CE2.4  Relacionar la cobertura adequada a partir d'un risc de canvi determinat, 
tenint en compte les variables que influeixen en la decisió i justificant l'ús dels 
instruments de cobertura, en casos pràctics degudament caracteritzats. 
CE2.5  Partint d'una operació de compravenda internacional caracteritzada i una 
informació sobre el mercat de divises: 

– Triar la divisa més adequada a l'operació. 
– Calcular els costos i riscos de la divisa escollida. 
– Explicar la conveniència, si s'escau, d'utilitzar una determinada cobertura de 

risc de canvi i/o risc d'interès de la divisa. 
 

C3:  Determinar la cobertura adequada dels possibles riscos en operacions 
comercials internacionals. 

CE3.1  Analitzar els riscos financers més habituals associats a una operació 
internacional. 
CE3.2  Explicar les principals modalitats de cobertura de riscos en els crèdits a 
l'exportació. 
CE3.3  Identificar i interpretar la normativa legal que regula les assegurances de 
crèdit en el comerç internacional. 
CE3.4  Esquematitzar i explicar els diferents instruments de cobertura de riscos 
de cobrament. 
CE3.5  Deduir les possibles implicacions i conseqüències inherents a un 
determinat risc financer. 
CE3.6 Analitzar les diferències entre facturatge i forfetatge i entre assegurança 
de crèdit a l'exportació i facturatge com a instruments de cobertura de riscos. 
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CE3.7  Identificar els principals proveïdors de cobertura de riscos financers 
mitjançant l'ús d'eines informàtiques, accedir a les seves pàgines web i 
descarregar correctament les aplicacions informàtiques que permeten la 
tramitació i gestió integrada del risc a distància. 

 
Sumari 

 
1. Organització del mercat de divises. 

– Concepte i funció del mercat de divises. 
– Funcionament del mercat de divises i operacions més comunes. 

▫  Oferta. 
▫  Demanda. 

– Referències normatives sobre operacions de compravenda de divises i 
transaccions amb l'exterior. 

– Tipus de canvi: 
▫  Sistemes de fixació. 
▫  Factors determinants. 
▫  Variacions. 
▫ Operacions al comptat. 
▫  Operacions a termini. 

– El tipus d'interès de la divisa. 
 

2. Anàlisi del risc de canvi i interès en operacions de comerç internacional i la 
seva cobertura. 
– El risc de canvi. 
– L'assegurança de canvi: 

▫  Concepte i característiques. 
▫  Formació dels canvis. 
▫  Cost o rendiment de l'assegurança de canvi. 

– Opcions sobre divises: 
▫  Concepte, característiques i aplicacions. 
▫  Classes d'opcions. 
▫  Determinació del preu d'una opció. 

– Futurs sobre divises: 
▫  Concepte, característiques i funcionament. 

– Altres instruments de cobertura: Comptes en divises. Altres. 
– El risc d'interès. Cobertura: 

▫  Futurs en tipus d'interès. 
▫  Permutes financeres (swaps) de tipus d'interès. 
▫  Altres elements de cobertura: Taxes d'interès màximes (caps) i mínimes 
(floors), etc. 

– Utilització d'eines informàtiques de tramitació i gestió integrada de riscos de 
canvi i interès: 
▫  Recerca d'informació: Internet. 
▫  Aplicacions informàtiques sobre operacions amb divises. 

 
3.  Altres riscos en operacions de comerç internacional i la seva cobertura. 

– Tipus de risc: 
▫  Risc comercial. 
▫  Risc polític. 
▫  Risc extraordinari. 
▫  Altres riscos. 

–  Assegurança de crèdit a l'exportació: 
▫  Concepte i característiques generals. 
▫  Riscos susceptibles de cobertura. 
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▫  Contractació de l'assegurança: subjectes que hi intervenen i obligacions 
de les parts. 

▫  Companyies que operen al mercat de l'assegurança de crèdit a 
l'exportació: CESCE. Altres companyies. 

▫  Modalitats de les pòlisses i cobertures. 
▫  Normativa aplicable: normativa general de l'activitat asseguradora. 

Normativa de l'assegurança de crèdit a l'exportació. 
– Facturatge com a instrument de cobertura de riscos: 

▫  Característiques i funcionament. 
▫  Tipus de riscos coberts pel facturatge internacional. 
▫  Diferències amb l'assegurança de crèdit a l'exportació. 

– Forfetatge com a instrument de cobertura de riscos: 
▫  Característiques i funcionament. 
▫  Tipus de riscos que cobreix el forfetatge internacional. 
▫ Diferències amb el facturatge. 

– Aplicacions informàtiques de tramitació i gestió integrada de riscos. 
 

UNITAT FORMATIVA 3 
 

Denominació: LICITACIONS INTERNACIONALS 
 

Codi: UF1763 
 

Durada: 30 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP6. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Definir procediments per finançar concursos o licitacions internacionals. 
CE1.1  Identificar els organismes que ofereixen licitacions o concursos 
internacionals. 
CE1.2  Identificar i interpretar les diferents normes d'organismes de finançament 
internacionals aplicables a licitacions o concursos internacionals. 
CE1.3  Descriure els requisits exigits pel convocant en un determinat concurs o 
licitació (informació de l'empresa, fiances, oferta, etc.), segons el procediment de 
participació en la licitació. 
CE1.4  Descriure les fases que componen el procés per participar en licitacions 
internacionals. 
CE1.5  Identificar els organismes que poden facilitar finançament per anar al 
concurs o la licitació internacional. 

 
C2: Elaborar la documentació necessària per a la gestió del finançament de projectes 
o subministraments internacionals quan les empreses participin en licitacions 
internacionals. 

CE2.1  Analitzar la documentació financera dels concursos o licitacions. 
CE2.2  Confeccionar els documents necessaris en una determinada licitació 
d'un projecte o subministrament internacional. 
CE2.3  Identificar els organismes emissors dels certificats i acreditacions exigits 
en un concurs o una licitació objecte d'estudi. 
CE2.4  Partint d'una operació de venda internacional a través d'un concurs o 
una licitació convenientment caracteritzats, emplenar de manera adequada la 
documentació específica sol·licitada amb les dades requerides oficialment: 

– Capacitat i experiència de l'empresa. 
– Fiances i garanties exigides. 
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– Presentació de l'oferta. 
– Formularis i plecs de condicions de l'organisme convocant. 
– Identificar l'organisme competent davant del qual es gestionarà l'oferta en un 

concurs o una licitació internacional. 
 

Sumari 
 

1. Concursos i processos de licitació internacional. 
– Organismes multilaterals i institucions financeres multilaterals. 
– Tipus de licitacions: 

▫  Públiques/privades. 
▫  Internacionals/locals. 

– Principis de la licitació pública internacional. 
– Beneficis de la participació en licitacions. 
– Licitacions per a contractes de: 

▫  Subministraments. 
▫  Serveis. 
▫  Obres. 

– Relació jurídica entre licitador, entitat financera i organisme finançador. 
– Fonts d'informació sobre licitacions internacionals. 
– Garanties exigides en els processos de licitació i execució dels projectes. 

 
2.  Recerca i selecció de processos de licitació internacional. 

– Detecció i localització de licitacions d'interès. 
▫  Fonts d'informació sobre licitacions internacionals. 

– Valoració de la licitació. 
▫  Garanties exigides en els processos de licitació i execució dels projectes. 

– Estratègia de preparació de la proposta. 
– Estudi de viabilitat de la proposta tècnica i la proposta financera. 

 
3.  Presentació i seguiment d'ofertes a processos de licitació internacional. 

– Plec de condicions: documentació i requisits habituals. 
– Preparació de la documentació del concurs. 

▫  Termini límit de presentació d'ofertes. 
▫  Idioma de treball. 
▫  Especificacions tècniques. 
▫  Establiment dels preus. 
▫  Idioma de treball. 
▫  Moneda de l'oferta i moneda de pagament. 
▫  Transports i assegurances. 
▫ Altres. 

– Seguiment de les ofertes consolidades: 
▫  Anàlisi de les causes d'èxit/fracàs. 
▫  Negociació del contracte. 
▫  Execució del projecte. 

Orientacions metodològiques 

Formació a distància: 

 
Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Unitat formativa 1 - UF1761 90 80 
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Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Unitat formativa 2 - UF1762 
Unitat formativa 3 - UF1763 

60 
30 

55 
25 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 3 

 
Denominació:  MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS. 

 
Codi: MF0244_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència 

 
UC0244_3.  Gestionar les operacions de cobrament i pagament en les transaccions 
internacionals. 

 
Durada: 90 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Analitzar els diferents mitjans de pagament per a operacions de compravenda 
internacional. 

CE1.1  Identificar la normativa que regula les clàusules dels mitjans de 
pagament internacionals, així com la normativa vigent sobre mitjans de pagament 
per Internet. 
CE1.2  Definir i classificar els mitjans de pagament internacionals. 
CE1.3  Classificar les modalitats principals de crèdit documentari i descriure els 
procediments per emetre'l. 
CE1.4  Descriure l'operativa dels mitjans de pagament més utilitzats en la 
pràctica del comerç internacional. 
CE1.5  Analitzar els avantatges i inconvenients per a l'exportador i per a 
l'importador dels principals mitjans de pagament internacionals. 
CE1.6  Identificar les regles i els usos uniformes relatius als crèdits 
documentaris. 
CE1.7  Definir les principals obligacions legals associades a les entitats 
financeres, assegurances i transport per garantir el cobrament d'una operació de 
comerç internacional. 
CE1.8  Reconèixer els terminis relacionats amb els mitjans de pagament 
internacionals en les operacions de compravenda: pagament, cobrament, 
presentació de documentació, etc. 
CE1.9  Identificar els efectes jurídics i comercials que produeix un determinat 
conveni internacional en la regulació d'un mitjà de pagament definit. 
CE1.10  Determinar els documents bàsics i complementaris que cal presentar per 
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gestionar els mitjans de pagament en funció de la normativa aplicable, usos 
mercantils internacionals i condicions pactades en el contracte de compravenda 
internacional. 
CE1.11 Reconèixer els terminis relacionats amb els mitjans de pagament 
internacionals en les operacions de compravenda: pagament, cobrament i 
presentació de documentació. 

 
C2:  Analitzar les garanties associades al pagament d'operacions de compravenda 
internacional. 

CE2.1  Identificar els riscos inherents a qualsevol contracte internacional. 
CE2.2  Definir el concepte de garantia real i personal. 
CE2.3  Enumerar les principals garanties reals utilitzades en la pràctica bancària 
i explicar-ne els requisits associats. 
CE2.4  Valorar les garanties internacionals com a incentiu de les operacions 
d'exportació i descriure'n els avantatges. 
CE2.5  Classificar les garanties en funció de: la seva relació amb l'obligació, la 
seva relació amb la presentació de documents i altres criteris. 
CE2.6  Explicar les regles i els usos relatius a les garanties bancàries. 

 
C3:  Analitzar els procediments de gestió dels mitjans de pagament en les 
transaccions internacionals. 

CE3.1  Determinar la documentació que s'exigeix en cada mitjà de pagament 
per procedir al cobrament del valor de la mercaderia. 
CE3.2  Identificar el procediment definit per a la presentació efectiva dels 
documents al comprador o importador, mitjançant el sistema financer, en funció de 
cadascun dels diferents mitjans de pagament. 
CE3.3  Identificar les causes més comunes de retards o impagaments dels 
clients en les operacions de comerç internacional per poder definir línies 
d'actuació adequades. 
CE3.4  Identificar les gestions o els tràmits que cal emprendre en els supòsits de 
retards o impagaments dels clients, segons els procediments usuals en el mercat, 
i indicar-ne la causa. 
CE3.5  Calcular els costos financers i no financers, en els supòsits de retard o 
impagament d'una venda internacional, en un cas pràctic degudament 
caracteritzat. 

 
C4:  Elaborar la documentació relativa als mitjans de pagament internacionals i a les 
garanties associades. 

CE4.1  Identificar per a cada mitjà de pagament internacional el document base 
que el representa i explicar-ne el contingut. 
CE4.2  Enumerar i identificar els documents que intervenen en una operació de 
comerç internacional on s'utilitzi un mitjà de pagament documentari: documents 
comercials (factura, llista de contingut...), documents financers (efectes, 
pagarés...), documents de transport i assegurança (CMR, B/L, pòlisses...) i altres 
documents (certificat de qualitat, certificat fitosanitari...). 
CE4.3  A partir d'unes dades associades a una operació de compravenda 
internacional i un mitjà de pagament seleccionat: 

– Identificar el model documental suport del mitjà de pagament definit. 
– Analitzar la informació subministrada i deduir-ne les dades que cal traslladar al 

document suport del mitjà de pagament. 
– Interpretar el significat de cada apartat en el document suport i associar-lo a 

les dades que hi han de figurar. 
– Utilitzar programes informàtics integrats de comerç internacional per obtenir el 

document. 
– Confeccionar el document relatiu al mitjà de pagament internacional en 
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qüestió. 
CE4.4  Confeccionar la documentació relativa a l'emissió, la modificació i la 
cancel·lació de les garanties en un supòsit pràctic convenientment caracteritzat 
que inclogui diferents modalitats de pagament juntament amb les garanties 
exigibles en cada cas. 

 
Sumari 

 
1. Factors econòmics i legals dels mitjans de cobrament i pagament en 

operacions comercials. 
– Obligacions de les parts en la compravenda internacional. 
– Condicions de pagament: 

▫  Termini. 
▫  Moneda. 
▫  Forma. Mitjà: concepte i condicions. 

– Relació entre forma de pagament i condicions de lliurament de la mercaderia 
(Incoterms): 
▫  Anàlisi de cadascun dels Incoterms en relació amb el mitjà de pagament. 
▫  Pagament anticipat/lliurament de les mercaderies. Desenvolupament 
operatiu. 
▫  Pagament simultani/lliurament de les mercaderies. Desenvolupament 
operatiu. 
▫  Pagament posterior/lliurament de les mercaderies. Desenvolupament 
operatiu. 

– Regulació dels mitjans de pagament internacionals: 
▫  Harmonització i unificació comunitària. 
▫  Autoregulació i nova lex mercatoria. 
▫  Regles i usos uniformes de la Cambra de Comerç Internacional. 
▫  Dret uniforme. Convenis UNCITRAL. 
▫  Regulació a Espanya dels cobraments i pagaments amb l'exterior. 

 
2. Gestió dels documents i intervenció de les entitats financeres. 

– El paper dels bancs en els mitjans de cobrament i pagament: 
▫  Intermediació. 
▫  Garantia. 
▫  Finançament. 
▫  Emissió/liquidació. 
▫  Informació i assessorament. 

– Tipus de documents: emissió, emplenament i legalització, si s'escau. 
▫  Documents financers: Lletra de canvi, xec, pagaré. 
▫  Documents informatius i comercials: factura proforma, factura comercial i 

altres. 
▫  Documents de transport: Aeri (AWB), marítim (B/L). Pòlissa de 

noliejament. Per carretera (CMR) i ferroviari. Multimodal (FBL).  
▫  Documents d'assegurança. 
▫  Documents administratius i duaners. 
▫  Altres documents: certificat de pes, certificat sanitari, certificat d'origen, 

certificat SOIVRE. Llicències. 
▫  Recerca d'informació sobre requisits de la documentació al país 

d'importació/introducció i exportació/expedició. 
– Diferents funcions i compromisos de les entitats segons el mitjà de pagament: 

▫  Comprovació dels documents. 
▫  Discrepàncies dels documents. 
▫  Aixecament de reserves. 
▫  Altres funcions. 
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▫  Ús d'aplicacions informàtiques i tecnològiques per a la gestió integrada 
del pagament i de riscos i presentació de documents. 

– Gestió de la documentació per al cobrament/pagament amb clients i proveïdors: 
▫  Tipus i requisits dels documents segons el país. Recerca d'informació. 
▫  Comprovació i verificació dels documents. 
▫  Solució d'errors dels documents. Retards. 
▫  Accions preventives i correctores de conflictes amb clients i proveïdors 

en cas de retards, impagaments i altres en la compravenda 
internacional. 

▫  Ús d'aplicacions informàtiques per tramitar i gestionar la documentació 
de l'operació amb clients i proveïdors. 

 
3. Selecció del mitjà de pagament i cobrament internacional. 

– Factors que cal considerar en l'elecció: 
▫  Confiança. 
▫  Força comercial. 
▫  Risc del país. 
▫  Legislació. 
▫  Costums. 
▫  Divisa. 
▫  Cost. 

– Motius de l'elecció: 
▫  Per a l'exportador: seguretat. 
▫  Per a l'importador: cost baix. 

 
4. Classificació dels mitjans de cobrament i pagament.  

– Classificació en funció de: 
▫  Confiança, seguretat i cost. 
▫  Moment de pagament: Anterior al lliurament de la 

mercaderia/Documents. 
Simultani al lliurament de la mercaderia/Documents. Posterior al 
lliurament de la mercaderia/Documents. 

▫  Documents. 
– Xec bancari. 

▫  Concepte. 
▫  Esquema de funcionament. 
▫  Avantatges. 
▫  Inconvenients. 
▫  Cost. 
▫  Relació entre lliurament de la mercaderia i pagament. 
▫  Documentació requerida per l'entitat financera. 

– Ordre de pagament simple. 
▫  Concepte. 
▫  Esquema de funcionament. 
▫  Avantatges. 
▫  Inconvenients. 
▫  Cost. 
▫  Relació entre lliurament de la mercaderia i pagament. 
▫  Documentació requerida per l'entitat financera. 

– Ordre de pagament documentària. 
▫  Concepte. 
▫  Esquema de funcionament. 
▫  Avantatges. 
▫  Inconvenients. 
▫  Cost. 
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▫  Termini de pagament. 
▫  Relació entre lliurament de la mercaderia i pagament. 
▫  Documentació requerida per l'entitat financera. 

 
5. La remesa en les operacions de compravenda internacionals. 

– Concepte. 
– Remesa simple: 

▫  Esquema de funcionament. 
▫  Avantatges. 
▫  Inconvenients. 
▫  Cost. 
▫  Relació entre lliurament de la mercaderia i pagament. 
▫  Documentació requerida per l'entitat financera. 
▫  Normativa. 

– Remesa documentària: 
▫  Esquema de funcionament. 
▫  Avantatges. 
▫  Inconvenients. 
▫  Cost. 
▫  Relació entre lliurament de la mercaderia i pagament. 
▫  Documentació requerida per l'entitat financera. 
▫  Normativa. 

 
6. El crèdit documentari en les operacions de comerç internacional. 

– Concepte i importància del crèdit documentari. 
– Parts que hi intervenen. 
– Principals tipus de crèdit documentari: 

▫  Revocable. 
▫  Irrevocable. 
▫  Confirmat. 
▫  No confirmat. 
▫  Rotatiu. 
▫  Subsidiari. 
▫  Transferible. 
▫  Adossat. 
▫  Renovable. 
▫  Clàusula vermella. 
▫  Clàusula verda. 

– Carta de crèdit. 
– Operativa del crèdit documentari. Esquema de funcionament: 

▫  Negociació entre comprador i venedor. 
▫  Emissió i presentació de documents. Revisió de documents. 

Discrepàncies. Reserves. 
– Riscos potencials del crèdit documentari. 
– Avantatges. 
– Inconvenients. 
– Cost. 
– Relació entre lliurament de la mercaderia i pagament. 
– Les dates en els crèdits documentaris. 
– Documentació requerida per l'entitat financera. 
– Normativa. Regles i usos uniformes de la Cambra de Comerç Internacional. 

 
7. Avals i garanties en operacions de compravenda internacional. 

– Garanties bancàries: Concepte. 
– Classificació segons l'objecte: 
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▫  Garantia de licitació. 
▫  Garantia de bona execució. 
▫  Garantia de bestreta. 
▫  Garantia de qualitat. 
▫  Garanties de préstecs. 
▫  Garantia comercial. 
▫  Garantia de retenció. 

 
– Classificació segons la naturalesa de compromís del garant: 

▫  Les garanties independents o de primer requeriment: concepte, classes i 
funcionament. Avantatges i inconvenients. Extinció. 

▫  La fiança: concepte. Parts que hi intervenen. Fiança internacional. 
– Regles uniformes de la Cambra de Comerç Internacional. 

 
8. Ús del comerç electrònic als mitjans de cobrament i pagament. 

– Legislació sobre el comerç electrònic: 
▫  Àmbit nacional. 
▫  Àmbit europeu. 
▫  Àmbit internacional. 

– Seguretat de pagaments i cobraments en comerç electrònic. 
– Tipus de pagaments i cobraments a Internet: 

▫  Targeta de crèdit. 
▫  Pagaments en sessió. 
▫  Pagaments fora de sessió. 

– Sistemes d'intercanvi de dades en les operacions internacionals: 
▫  SWIFT. Característiques. Missatges. 
▫  EDI. Definició. Funcionament. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Mòdul formatiu Nombre total d'hores 
del mòdul formatiu 

Nombre màxim d'hores susceptibles de 
formació a distància 

Mòdul formatiu_MF0244_3 90 80 

 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 4 

 
Denominació: ANGLÈS PROFESSIONAL PER AL COMERÇ INTERNACIONAL. 

 
Codi: MF1010_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1010_3 Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari competent en les relacions 
i activitats de comerç internacional. 

 
Durada: 120 hores 
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UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: ANGLÈS ORAL I ESCRIT EN EL COMERÇ INTERNACIONAL. 

 
Codi: UF1764 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3 i l'RP5. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Interpretar la informació, les línies i els arguments d'un discurs oral en anglès, 
formal i informal, presencial i retransmès, d'una operació comercial internacional 
definida. 

CE1.1 Diferenciar les característiques fonètiques del lèxic tècnic habitual que 
s'utilitza en una exportació/importació de béns i en les relacions comercials 
internacionals en general, amb fórmules i règims duaners diversos. 
CE1.2 A partir de l'audició de dades tècniques, econòmiques, polítiques o 
socials de diferents països o empreses, interpretar-ne el significat fent un ús 
esporàdic del diccionari. 
CE1.3 A partir de l'audició de la gravació d'un debat entre diversos individus en 
què es tracta un tema d'actualitat, resumir les posicions de cadascun dels 
intervinents. 
CE1.4 A partir de l'audició d'un discurs oral entre diversos interlocutors amb 
diversos tipus de dades rellevants per a una operació comercial, exportació o 
importació, definida amb un país diferent del propi: 

– Interpretar amb precisió el significat de les dades més rellevants per a 
l'operació. 

– Interpretar la informació contextual i no verbal de manera coherent amb el 
discurs dels interlocutors. 

– Resumir els arguments i la informació rellevant per a l'execució de l'operació. 
 

C2: Interpretar les dades i informació específica de diferents documents, informes 
comercials i fonts d'informació de comerç internacional escrits en anglès i extreure'n 
la informació rellevant per a l'exportació o importació de béns o serveis. 

CE2.1 Identificar les característiques dels diferents llenguatges tècnics i el 
lèxic habitual en els documents comercials habituals: documents duaners, 
factures, ordres de comanda i contractes de compravenda internacional, entre 
d'altres. 
CE2.2 A partir d'una taula amb dades en anglès de tipus econòmic i financer: 
tipus d'interès, tipus de canvi o altres variables quantitatives pròpies d'informes 
comercials i estudis de mercats internacionals, interpretar el significat de cada 
terme. 
CE2.3 A partir d'un text informatiu en anglès en l'àmbit comercial amb 
diferents tipus de dades rellevants per a les operacions comercials o l'entrada en 
mercats internacionals, interpretar-ne amb precisió el significat. 
CE2.4 A partir d'un fax, correu electrònic o missatges escrits amb abreviatures 
i argot habitual en operacions de comerç internacional, extreure la informació i 
dades rellevants per a l'execució de l'operació. 
CE2.5 A partir de supòsits de documents: informes o cartes comercials en 
diferents situacions comercials de prevenda, venda o postvenda, interpretar amb 
exactitud l'objecte del document i, en cas de desconèixer termes específics, 
deduir-ne el significat pel context i els usos habituals en el comerç internacional. 
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CE2.6 A partir de diferents documents normalitzats en l'àmbit internacional per 
a l'execució d'una operació de comerç internacional segons la Cambra de Comerç 
Internacional: un contracte de compravenda internacional, un crèdit documentari 
o una carta comercial on se sol·licitin productes o una ordre de comanda, 
interpretar amb exactitud els termes que contenen i diferenciar almenys: 

– Els subjectes o les parts que hi participen. 
– L'objecte del document. 
– Les condicions d'execució. 
– Altres aspectes tècnics del document. 

 
C3: Emetre missatges orals complexos en anglès amb fluïdesa, detall i claredat en 
situacions tipus del comerç internacional. 

CE3.1 Pronunciar la terminologia específica del comerç internacional amb una 
fonètica precisa i saber diferenciar els termes que es poden confondre per la seva 
similitud fonètica. 
CE3.2 Identificar les expressions orals i els argots habituals en reunions de 
treball i en presentacions comercials de productes, utilitzant registres formals i 
informals, segons els diferents contextos professionals: comandes de productes, 
demostracions o reclamacions, entre d'altres. 
CE3.3 Explicar les fórmules i pautes establertes de cortesia i protocol 
utilitzades habitualment en salutacions, presentacions i comiats amb clients i 
proveïdors internacionals. 
CE3.4 Partint d'una suposada situació de venda/compra internacional a un 
client/proveïdor, identificar i aplicar estructures per expressar interès, opinions, 
sorpresa, negació, confirmació i indignació. 
CE3.5 Produir missatges orals amb claredat i correcció fonètica diferenciant 
els diferents tons i registres per captar l'atenció dels interlocutors. 
CE3.6 A partir de la simulació d'una visita de clients amb fins comercials per 
exportar/importar un producte clarament definit, preparar una presentació de 10 
minuts com a mínim tenint en compte almenys: 

– La identificació o presentació individual davant dels clients utilitzant les pautes 
de cortesia habituals en presentacions comercials o negocis internacionals. 

– La descripció detallada de les característiques del producte i les 
característiques de l'operació proposada. 

– Informació sobre l'empresa, la cultura, l'organigrama, l'activitat, els productes i 
els serveis fent un ús adequat del lèxic tècnic emprat en l'entorn 
professional. 

– Comiat i agraïments pertinents. 
CE3.7 A partir de la simulació d'una gravació de missatges en un contestador 
automàtic, utilitzar les fórmules orals habituals en: 

– La identificació pròpia i de l'interlocutor utilitzant les normes i pautes de 
cortesia habituals. 
– La sol·licitud de comandes de productes especificant les quantitats, les 

característiques tècniques i els colors segons el producte/servei i els preus 
en diferents unitats de pes, mesura o divises. 

– La sol·licitud d'informació detallada de les condicions de l'operació: 
transport i horari de sortida/arribada, entre d'altres. 

– La resposta als requeriments utilitzant les normes de cortesia habituals. 
– El comiat utilitzant les fórmules i pautes habituals. 

 
C4: Interactuar oralment en anglès, amb fluïdesa i espontaneïtat, amb un i almenys 
dos interlocutors, manifestant opinions diverses, en situacions diferents (formals i 
informals), pròpies del comerç internacional, com ara visites a fires, gestions i 
negociació d'operacions amb clients i proveïdors. 

CE4.1 Identificar les estructures, fórmules i pautes establertes de cortesia i 
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protocol en salutacions, presentacions, comiats i costums socioprofessionals i de 
jerarquia adequades a la cultura dels interlocutors, distingint almenys quatre 
països/grups diferents: la cultura àrab, l'oriental, l'africana, l'europea, la nord-
americana, entre d'altres, en la comunicació verbal i el llenguatge corporal que 
l'acompanyi. 
CE4.2 Saber diferenciar les normes de protocol i els costums 
socioprofessionals habituals per adaptar la comunicació i la imatge corporativa a 
la de l'interlocutor. 
CE4.3 Diferenciar els tons o accents més habituals i les estructures utilitzades 
en el llenguatge oral formal i informal en els negocis internacionals, diferenciant 
les fórmules britàniques i les americanes. 
CE4.4 Partint d'una suposada visita a/de clients o proveïdors a l'empresa: 

– Rebre o presentar el visitant utilitzant amb correcció les estructures, fórmules i 
pautes establertes de cortesia identificades. 

– Justificar possibles retards o absències de forma correcta. 
– Conversar amb naturalitat i respondre amb espontaneïtat sobre aspectes 

relatius a l'empresa, l'organització interna, els productes, els agents o 
d'altres, garantint una comprensió adequada per part dels interlocutors i 
utilitzant les fórmules i l'argot habitual en els negocis i les relacions 
interempresarials. 

 
Sumari 

 
1. Gestió d'operacions de comerç internacional en anglès. 

– Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb les operacions de comerç 
internacional: 
▫  Vocabulari i expressions en el funcionament de les diferents destinacions 

duaneres. 
▫ Vocabulari i expressions en la negociació i processos d'acords 

comercials amb altres operadors. 
– Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb la contractació i les condicions 

de la compravenda internacional: 
▫ Condicions de contractació i finançament. 
▫ Tarifes i preus. 
▫ Formes de pagament. 
▫ Pròrrogues. 
▫ Descomptes. 

– Lèxic i fonètica de les condicions de lliurament: 
▫ Incoterms. 
▫ Terminis de lliurament. 
▫ Condicions de transport. 
▫ Incompliments, anomalies i sinistres. 

 
2. Presentacions comercials en anglès. 

– Estructures lingüístiques i lèxic habitual en les presentacions comercials en 
anglès. 
▫  Fórmules de marcadors conversacionals: salutació, presentació, comiat, 

ajuda i interacció.  
▫  Argumentació comercial i característiques dels productes. 
▫  Conclusions, comiat i tancament de les presentacions comercials.  

– Redacció i documentació complementària per reforçar els arguments de la 
presentació: 
▫  Elaboració de guions per a la presentació d'empreses, productes o 

serveis en fires, visites i cartes.  
– Simulació de presentacions comercials orals en anglès. 
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▫  Contrastos de registres formals i informals i fórmules habituals. 
▫  Entonació i puntuació discursiva bàsica. 

 
3. Negociació d'operacions de comerç internacional en anglès. 

– Estructures lingüístiques i lèxic habitual en processos de negociació del 
comerç internacional. 

– Interacció entre les parts d'una negociació comercial. 
▫  Presentació inicial de posicions. 
▫  Arguments. 
▫  Preferències. 
▫  Comparacions. 
▫  Estratègies de negociació. 
▫  Contrastos de registres formals i informals i fórmules habituals. 

– Sol·licitud de concessions, reclamacions i formulació d'expressions en 
situacions de negociació. 
▫  Mostrar dubte, acord i desacord. 
▫  Contradir en part. 
▫  Aclarir les opinions i reformular. 
▫  Expressar contrast i classificar. 

– Fórmules de persuasió en una negociació internacional. 
– Simulació de processos de negociació d'exportacions i importacions de 

productes. 
▫  Contrastos de registres formals i informals i fórmules habituals. 
▫  Entonació i puntuació discursiva bàsica. 

 
4. Context socioprofessional de les operacions de comerç internacional. 

– Continguts socioculturals i sociolingüístics en entorns professionals 
internacionals. 

– Elements significatius en les relacions comercials i professionals. 
▫  Registre formal, neutral i informal. 
▫  Relacions professionals en diferent grau de formalitat. 
▫  Relacions amb l'autoritat i l'administració. 

– Diferenciació dels usos, les convencions i les pautes de comportament segons 
els aspectes culturals dels interlocutors. 
▫  Convencions socials: Tabús relatius al comportament. 
▫  Fórmules de cortesia i tractament d'ús freqüent. 
▫  Convencions en la conversa i visites comercials: puntualitat, 

oferiment de menjar, temps d'estada, expressió d'expectatives 
com a amfitrió. 

▫  Comportament ritual: celebracions i actes commemoratius. 
 

– Girs i modismes adequats al context del comerç internacional.  
– Aspectes de comunicació no verbal segons el context cultural de l'interlocutor. 

▫  La salutació. 
▫  La posició del cos i les extremitats. 
▫  La mirada. 
▫  Les diferències de gènere. 
▫  Proximitat física i esfera personal. 

 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: DOCUMENTACIÓ EN ANGLÈS PER AL COMERÇ 
INTERNACIONAL. 

 
Codi: UF1765 
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Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Redactar i emplenar en anglès informes, cartes, acords i contractes de comerç 
internacional o altres documents habituals en el comerç internacional aplicant els 
criteris de correcció formal, lèxica, ortogràfica i sintàctica. 

CE1.1 Identificar l'estructura i les fórmules habituals utilitzades en els 
documents comercials tenint en compte, almenys: 

– Contractes de compravenda internacional. 
– Factures, albarans i ordres de comanda. 
– Documents duaners habituals i, per exemple, de liquidació d'aranzels entre 

d'altres. 
CE1.2 Definir l'estructura de les cartes comercials utilitzades habitualment en 
processos de comunicació escrita amb clients i proveïdors de serveis 
internacionals. 
CE1.3 A partir de diferents supòsits d'operacions de comerç internacional 
suficientment caracteritzats, redactar cartes comercials utilitzant la terminologia 
pròpia de les cartes comercials en anglès, incloent-hi: 

– Demandes d'informació. 
– Preu i condicions de venda, com ara descomptes i recàrrecs. 
– Rectificacions o anul·lacions d'operacions. 
– Ofertes de productes o serveis. 
– Condicions específiques del comerç internacional. 
– Responsabilitat de cada part en les condicions de transport i assegurances. 

CE1.4 A partir d'una operació comercial convenientment caracteritzada, 
redactar amb senzillesa i exactitud, utilitzant les abreviatures habituals, 
documents de comunicació: faxos, correus electrònics, missatges o notes 
informatives de l'operació, informant de diferents situacions pròpies del 
funcionament del comerç internacional: arribada/sortida de mercaderies, 
cobraments, pagaments i devolucions, entre d'altres. 
CE1.5 A partir de diferents contextos d'una operació de comerç internacional, 
visita comercial, assistència a fires internacionals, reunions de negociació, 
conferències o d'altres, redactar l'informe comercial de l'esdeveniment o acte 
comercial. 
CE1.6 A partir de la documentació duanera, escrita en anglès i sense emplenar, 
d'una operació específica de comerç internacional clarament definida, saber 
emplenar-la tenint en compte: 

– El tipus d'informació sol·licitada en cada apartat. 
– Les abreviatures, els usos o les expressions habituals en l'àmbit professional 

d'ús del document. 
CE1.7 A partir de la simulació d'una operació de comerç exterior clarament 
definida: 

– Redactar amb claredat i exactitud tots els documents de l'operació: comanda, 
factura, contracte o acord de compravenda internacional aplicant l'estructura 
i la terminologia específica. 

– Utilitzar les expressions idiomàtiques i els argots específics propis del comerç 
internacional. 

 
Sumari 

 
1. Documentació de gestió comercial en anglès. 
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– Estructura lingüística i lèxic de les ofertes i la documentació comercial 
internacional. 

– Redacció dels acords de les operacions de comerç internacional. 
▫  Models en anglès d'acords comercials entre empreses. 
▫  Models en anglès de contractes de compravenda. 

– Estructura lingüística i lèxic de la facturació d'operacions comercials. 
▫  Abreviatures. 
▫  Interpretació de models de factures. 

– Documentació financera i de mitjans de pagament habituals. 
▫  Interpretació dels documents i terminologia en els mitjans de pagament i 

instruments financers en anglès. 
– Pòlisses d'assegurances d'importació/exportació. 

▫  Models de pòlisses: terminologia. 
– Informes comercials. 

▫  Fórmules habituals en els informes. 
– Altres documents comercials en anglès. 

▫  Fulls de comanda. 
▫  Albarà. 
▫  Ordre de compra. 

 
2. Redacció en anglès d'informes i correspondència comercial. 

– Usos habituals en la redacció de textos en anglès comercial. 
– Ofertes i presentació de productes per correspondència. 
– Reclamacions: 

▫  Cartes de reclamació o relacionades amb devolucions, retards o una 
altra casuística pròpia del comerç internacional. 

▫  Resposta a les reclamacions. 
– Pròrroga: 

▫  Sol·licitud. 
▫  Respostes. 

– Cartes relacionades amb els impagaments en les seves diferents fases. 
– Faxos. 
– Correus electrònics. 

▫  Abreviatures. 
 

3. Documentació i gestió duanera en contextos internacionals. 
– Fonts d'informació duanera en anglès: l'Organització Mundial de Duanes i 

informació institucional duanera d'altres països. 
– Interpretació de termes i expressions en documents duaners: 

▫ El DUA en anglès. 
▫ Altres documents duaners de tercers països: Xina, Rússia o altres 

països amb relacions comercials. 
– Documentació d'operacions intracomunitàries en anglès. 
– Liquidació d'impostos: 

▫ Models. 
▫ Terminologia fiscal en anglès. 

– Certificacions i homologacions internacionals: 
▫ Models. 
▫ Terminologia en anglès  

Orientacions metodològiques 

Formació a distància: 
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Unitat formativa Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores susceptibles 

de formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1764 
Unitat formativa 2 – UF1765 

90 
30 

60 
20 

 
Seqüència: 

 
Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL COMERÇ INTERNACIONAL 

 
Codi: MP0375 

 
Durada: 40 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar el procediment de recerca, tractament i arxiu de la 
informació/documentació relatiu a les operacions de comerç internacional i als clients 
i proveïdors de l'empresa o organització: 

CE1.1  Identificar les diferents fonts d'informació internes i externes en 
l'organització, segons la seva disponibilitat, facilitat i utilitats d'accés, i el tipus 
d'informació requerida en els fitxers habituals de l'àmbit professional específic de 
l'organització. 
CE1.2  Col·laborar en la incorporació i l'arxiu de les dades obtingudes, 
registrant-les amb correcció i sense inexactituds mitjançant l'aplicació informàtica 
específica i d'acord amb el disseny i format establerts en l'organització. 
CE1.3  Mantenir la seguretat, confidencialitat i restricció en l'accés a la 
informació i documentació creada i emmagatzemada electrònicament, respectant 
els drets d'autor dels continguts. 

 
C2: Efectuar les activitats de suport pel que fa a la gestió administrativa i financera de 
les operacions de comerç internacional: 

CE2.1  Trobar els impresos i models corresponents a aquestes operacions, 
adaptar-los al cas concret de l'empresa i participar en el procés d'emplenar-los. 
CE2.2  Intervenir en l'anàlisi dels documents administratius, duaners i fiscals, 
col·laborar en el procés d'emplenar-los i identificar el compliment de la normativa i 
les condicions de l'operació. 
CE2.3  Col·laborar en l'anàlisi del compliment de les condicions que les entitats 
financeres o les administracions han sol·licitat a l'organització per finançar 
l'operació. 
CE2.4  Participar en la comprovació de la documentació que ha de presentar 
l'empresa o organització a les entitats financeres o a les administracions, en 
funció del mitjà de pagament o cobrament i del finançament. 
CE2.5  Participar en els processos comercials de l'empresa, mantenint amb els 
clients i proveïdors internacionals unes relacions fluides i eficaços, seguint les 
normes i instruccions establertes. 

 



 

38/40 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

C3: Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE3.1  Comportar-se de forma responsable tant en les relacions humanes com 
en les laborals. 
CE3.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE3.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i 
intentar que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE3.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE3.5  Fer ús dels canals de comunicació establerts. 
CE3.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1. Ús de la informàtica per buscar informació i elaborar documents. 

– Recerca d'informació (Internet, fitxers, premsa) i incorporació de forma 
organitzada mitjançant les aplicacions informàtiques. 

– Ús de fitxers de clients i proveïdors. Tècniques de classificació, codificació i 
arxiu. 

– Manteniment de la seguretat, confidencialitat i restricció d'accés a la 
documentació. 

 
2. Activitats de suport de gestió administrativa i financera en les 

operacions de comerç internacional. 
– Cerca i emplenament d'impresos i models de documents, adaptant aquests 

models al cas concret de l'empresa o organització. 
– Gestió de les relacions amb clients i proveïdors de productes i serveis 

internacionals: Anàlisi de les condicions de la compravenda internacional. 
– Documentació administrativa i duanera necessària per dur a terme l'operació de 

comerç internacional i actualització de la normativa. 
– Documentació relativa als mitjans de pagament i cobrament. 
– Emplenament i verificació de les condicions de finançament. 

 
3. Integració i comunicació al centre de treball. 

– Comportament responsable al centre de treball. 
– Respecte als procediments i normes del centre de treball. 
– Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
– Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
– Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
– Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
– Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del 

medi ambient. 
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Espai formatiu Superfície (m2) 

15 alumnes 
Superfície (m2) 

25 alumnes 

Aula tècnica de gestió i idiomes 45 60 

 
IV.  PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 

 
 

 

 

V.  REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 

Aula tècnica de gestió i idiomes X X X X 

 
Mòduls formatius 

 
Acreditació requerida 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 
unitat de competència 

MF0242_3: 
Gestió 
administrativa del 
comerç 
internacional. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent o altres títols 
equivalents relacionats amb aquest camp 
professional. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

2 anys 

MF0243_3: 
Finançament 
internacional. 
 
 
 
 
 
MF0244_3: 
Mitjans de 
pagament 
internacionals. 
 
 
 
 
 
MF1010_3: 
Anglès 
professional per 
al comerç 
internacional. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent o altres títols 
equivalents relacionats amb aquest camp 
professional. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent o altres títols 
equivalents relacionats amb aquest camp 
professional. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent o altres 
títols equivalents. 

• Llicenciat/ada en filologia, traducció i 
interpretació (llengua anglesa) o títol de 
grau equivalent. 

• Qualsevol altra titulació superior amb la 
següent formació complementària: 

• Haver superat un cicle dels estudis 
conduents a l'obtenció de la llicenciatura en 
filologia, traducció i interpretació (llengua 
anglesa) o titulació equivalent. 

• Certificat o diploma d'acreditació oficial de la 
competència lingüística d'anglès, com ara el 
Certificat de Nivell Avançat de les escoles 
oficials d'idiomes o d'altres equivalents o 
superiors reconeguts. 

• Titulació universitària cursada en un país de 
parla anglesa, si s'escau, amb l'homologació 
corresponent. 

2 anys 
 
 
 
 
 
 
 

2 anys 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 anys 
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Espai formatiu  Equipament 
 

Aula tècnica de gestió 
i idiomes 

 
– Equips audiovisuals. 
– PC instal·lats en xarxa, canó amb projecció i Internet. 
– Programari específic de l'especialitat. 
– Pissarres per escriure amb retolador. 
– Paperògraf. 
– Material d'aula. 
– Taula i cadira per al formador. 
– Taula i cadires per als alumnes. 
– Un projector. 
– Programes informàtics per a l'aprenentatge d'un idioma. 
– Reproductors i gravadores de so. 
– Diccionaris bilingües. 

 
 

No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de diferenciar 
necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i han de respondre a mesures d'accessibilitat universal 
i seguretat dels participants. 
 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar en cas 
d'ampliar-se el nombre d'alumnes. 
 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i els 
ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 


