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Certificat d’origen comunitari
És un document que certifica el país d’origen de la mercaderia. Aquest document el tramiten
empreses exportadores per dur a terme el compliment dels requisits duaners, consulars, de crèdits
documentaris, etc.
La Cambra de Comerç de Barcelona valida aquests certificats per a l’exportació, a les empreses de la
seva demarcació, en base a la declaració que fa el mateix exportador.
Existeix un formulari específic pel certificat d’origen comunitari que es pot adquirir a les oficines de la
Cambra o a qualsevol delegació territorial.
Empleneu el formulari d’acord amb les indicacions següents:
Full de sol·licitud (còpia de color rosa)
 Incloeu l’etiqueta identificativa de la vostra empresa (les etiquetes les podeu obtenir, sense cap cost,
a les oficines de la Cambra), la data, el segell i la signatura de l’empresa sol·licitant.
 En el dors d’aquest full, ompliu la certificació d’origen de la mercaderia (nom del fabricant i lloc de
fabricació). Si el producte no és d’origen espanyol, presenteu còpia del document que n’acrediti la
procedència.
Casella 1 “Expedidor”
Nom i adreça completa de qui emet la factura de venda de la mercaderia a benefici seu.
Casella 2 “Destinatari”
Nom i adreça completa del comprador.
Casella 3 “País d’origen”
Nom del país.
Casella 4 “Informacions relatives al transport” (opcional)
Indiqueu el mitjà de transport (avió, vaixell, etc.)
Casella 5 “observacions” (opcional)
Empleneu aquest apartat amb indicacions que no corresponguin a altres caselles (per exemple, el número d’albarà,
la referència del crèdit documentari...)
Casella 6 “Designació de les mercaderies”
Descripció de les mercaderies, segons la denominació comercial i les especificacions tècniques.
Casella 7 “Quantitat”
Pot expressar-se en qualsevol unitat de mesura.
Casella 8 “Visat de l’autoritat competent”
Espai reservat per a la impressió del segells i de les signatures dels organismes autoritzats.

Termini: el tràmit s’efectua al moment de presentar el formulari (si està tot ben complimentat).
Tarifes: 40,00 € per certificat expedit (l’import inclou l’imprès i els drets de certificació).
Organisme competent:
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal 452
08006 Barcelona
Tel. 902 448 448 – Ex. 1733
Delegacions: http://www.cambrabcn.org/cambra/territori/delegacions
www.cambrabcn.org

Tràmits_Tràmits CEX_Certificat d’origen (31) 20/12/2012 - 1
Cambra de Comerç de Barcelona. Tel. 902 448 448. Av. Diagonal 452, 08006. www.cambrabcn.org

