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de quadern
ATA
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percomplimentar
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la sol·licitud
de quadern
ATA
El abajo firmante, D/Dª: nom de la persona que signa la sol·licitud.
Cargo que ocupa: càrrec que ocupa a l’empresa la persona que fa la sol·licitud.
En nombre propio/de la empresa: denominació social de l’empresa.
N.I.F. ó D.N.I: (de la empresa): número d’identificació fiscal de l’empresa.
Con domicilio: adreça del domicili fiscal o d’activitat de l’empresa.
Teléfono: telèfon de contacte de la persona que efectua la sol·licitud.
Población: població a la que pertany l’adreça de l’empresa anteriorment indicada.
MATERIAL PROFESIONAL, FERIAS Y EXPOSICIONES O MUESTRAS COMERCIALES: assenyalar l’ús del quadern en el país
de destí.
EN DESTINO: assenyalar el país o països als que es viatjarà amb el quadern.
Nº viajes: indicar el numero de viatges que es realitzaran al país o països de destí (recomanable màxim 8 viatges).
EN TRÁNSITO: assenyalar el país o països pels que es passarà fins arribar al país de destí i que no siguin de la unió
europea.
Nº tránsitos: indicar el número de viatges que s’utilitzaran com a països de trànsit.
La Empresa o persona solicitante estará representada por: indicar nom i cognoms de les persones que presentaran el
quadern en les duanes corresponents.
DEPÓSITO: en el cas de que el país o països de destí requereixin deixar un dipòsit de garantia a la cambra, indicar la
forma escollida:
• SIN GARANTIA
• TALON DE C/C (conformado)
• AVAL DE BANCO O COMPAÑÍA DE SEGUROS
• DEPÓSITO EN METALICO
• PÓLIZA DE SEGUROS
MERCANCÍAS: Designación comercial de las mercancías y en su caso, marcas y números: descriure detalladament
cadascun dels articles de les mercaderies que es declaren en el quadern: designació comercial de l’artícle i número de
referència (si procedeix).
Es poden agrupar mercaderies a les que correspongui la mateixa designació i el mateix valor. La redacció
dels productes s’ha de fer en castellà i en l’idioma del país de destí.
Número de Piezas: Indicar el número de peces dels articles designats.
Peso o Volumen: Indicar el pes o volum dels articles.
Valor: Indicar el valor comercial en euros del producte designat (el valor serà el mateix que tindria la mercaderia en el
cas de ser venuda a España).
País de origen: Indicar el país d’origen del producte. (Si l’origen és de la Unió Europea, deixar en blanc).
ENVIAR E IMPRIMIR: imprimir la sol·licitud, signar-la, segellar-a i presentar-la a la Cambra.
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Més informació
http://www.cambrabcn.org/ca/internacionalitzacio/tramitsinternacionalitzacio/quadern-ataTel. 902 448 448 – Ext. 1733
sac@cambrabcn.org
o a qualsevol delegació territorial: http://www.cambrabcn.org/ca_ES/on-som/punts-de-servei
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