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Certificat de capacitat i moralitat mercantil per càrrecs de Societat de Corredoria
Aquest document acredita tenir capacitat legal necessària per a exercir el comerç.
És un requisit exigit per a les inscripcions i modificacions pel que fa els alts càrrecs que figuren
inscrits en el Registre de corredors d’assegurances, societats de corredoria d’assegurances i els seus
alts càrrecs que porta la “Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones”, conforme a la Llei
9/1992, de 30 d’Abril, de Mediació en Assegurances Privades i en el Real Decret 2486/1998, pel qual
s’aprova el Reglament d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
L’expedició del certificat de capacitat i moralitat mercantil s’efectua a petició de l’interessat.
Sol·licitud
Per escrit a l’atenció de la Secretaria General de la Cambra de Comerç de Barcelona acompanyada
de la següent documentació:
• Declaració jurada (la Cambra us facilitarà un model de declaració).
• Certificació de la companyia d’assegurances o bé de l’empresa on treballa la persona sol·licitant
en la que s’especifiqui el càrrec proposat.
• Certificació d’una entitat bancària indicant que el sol·licitant té compte obert i que opera amb
normalitat.
• Fotocòpia del DNI.
• Especificar l’ idioma en que necessiteu la certificació:

-Català (si s’ha de presentar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat).
-Castellà (si s’ha de presentar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de Madrid).

En alguns casos la Cambra pot sol·licitar alguna documentació addicional per a emetre la certificació.
Temps de resposta
Entre 5 i 7 dies aproximadament.
Tarifes
Consulteu les tarifes vigents.
Més informació
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal 452, 08006 Barcelona
Tel. 902 448 448 – Ext. 1722
a/e: sac@cambrabcn.org
O a qualsevol delegació territorial:
http://www.cambrabcn.org/cambra/territori/delegacions
www.cambrabcn.org
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