INFORMACIÓ EMPRESARIAL

CERTORIGEN
TRAMITACIÓ I LEGALITZACIÓ ONLINE
DE CERTIFICATS D’ORIGEN, FACTURES
I ALTRES DOCUMENTS DE COMERÇ
EXTERIOR

Ja podeu sol·licitar aquest
servei de la Cambra de Comerç
de Barcelona
Què és un certificat d’origen?
És un document oficial que justifica i determina
l’origen de les mercaderies que s’importen o exporten.

Tipus de certificats d’origen i organismes emissors
•C
 ertificats d’origen preferencials: són els que a la UE
emeten les duanes i que justifiquen el poder aplicar
el tracte preferencial a la duana del país de destí en
el cas d’existir un acord preferencial específic signat
entre la UE i aquest país.
• Certificats d’origen no preferencials: són els que a la
UE emeten les Cambres de Comerç i que tenen la funció de determinar i provar l’origen de les mercaderies
pels motius següents; econòmics (aranzels), comercials (política o règim comercial, antidúmping, ...),
sanitaris i de vigilància del mercat interior, ...

Com sol·licitar els no preferencials a la Cambra
de Comerç de Barcelona?
•S
 ol·licitud de forma presencial: mitjançant el model
oficial d’imprès adquirit a la Cambra o a les seves
delegacions o antenes locals, que s’ha de presentar degudament omplert, segellat i signat, juntament
amb l’etiqueta identificativa de l’empresa i de la seva
activitat, facilitada també per la Cambra.
• Sol·licitud online, Certorigen (NOU SERVEI): mitjançant la nova aplicació Certorigen accessible a través
de la web de la Cambra utilitzant la signatura digital.

Podem també sol·licitar la legalització de factures o altres documents de comerç exterior?

Quins són els avantatges que tenen les
empreses usuàries d’aquest nou servei?
•N
 o necessiten disposar, prèviament, d’un imprès
de certificat d’origen.
• El temps de tramitació es redueix.
•A
 lgunes comprovacions es realitzen de forma automàtica.
•L
 ’emplenament, signatura i presentació de
la documentació es realitza en un sol tràmit
online, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.
•E
 s realitza una ràpida expedició i lliurament.
Es facilita a l’empresa la possibilitat de rebre
la documentació, a l’adreça que indiqui, per
correu postal, missatgeria (cost addicional)
o recollir-la al punt Cambra escollit (Av. Diagonal, delegacions o antenes) al dia següent
de la sol·licitud.
•F
 acilitat en el pagament, podent triar entre
transferència bancària o domiciliació bancària.

•T
 ambé les factures o altres documents que necessitin ser legalitzats i que puguin ser impresos des de la
Cambra, podran ser gestionats des d’aquesta aplicació.

Requeriments necessaris per poder fer ús d’aquest
nou servei
•D
 isposar d’un certificat digital Camerfirma (de pertinença a empresa i/o de persona jurídica). En el cas
de no ser així, rebríeu tot l’assessorament necessari
per tal de sol·licitar-lo, per part del personal de la
Cambra.
• Validar conjuntament amb el personal de la Cambra,
l’accés a l’aplicació Certorigen.
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