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TRÀMITS INTERNACIONALITZACIÓ

Com emplenar el Certificat d’Origen Comunitari
El formulari de certificat d’origen comunitari consta del full de sol·licitud (de color rosa) i d’un original i dues còpies (de color
groc) que haurà d’emplenar el sol·licitant.
FULL ORIGINAL
Casella 1 “Expedidor”
Indicar el nom i adreça completa de l’empresa expedidora de la mercaderia, segons les dades que consten en el Registre
Mercantil. En el cas de que una empresa de la demarcació de la Cambra, actuï com expedidora per compte d’una altra
empresa haurà d’indicar el següent: “Nom de l’empresa expedidora”, por cuenta de: “dades completes de l’empresa” a la
qual es representa.
Casella 2 “Destinatari”
Nom i adreça completa del comprador.
Casella 3 “País d’origen”
Nom del país o països d’origen de la mercaderia.
En el cas de ser varis països d’origen, s’indicarà: país/país/... o bé UNIÓ EUROPEA si tots els països d’on és originaria la
mercaderia formen part de la Unió. (En la casella 6 es podrà especificar el país d’origen al costat de cada mercaderia, en el
cas que siguin d’origens diferents).
Casella 4 “Informacions relatives al transport” (informació opcional)
Indicar el mitjà de transport (avió, vaixell, etc.).
Casella 5 “observacions” (informació opcional)
Emplenar aquest apartat amb indicacions que no corresponguin a altres caselles (per exemple: el número d’albarà, la
referència del crèdit documentari, número de factura,...).
Casella 6 “Designació de les mercaderies”
Descripció de les mercaderies, segons la denominació comercial i les especificacions tècniques.
Si el llistat de la mercaderia és extens, es poden designar les mercaderies amb el nom genèric d’aquestes.
Casella 7 “Quantitat”
Pot expressar-se en qualsevol unitat de mesura.
Casella 8 “Visat de l’autoritat competent”
No emplenar: espai reservat per a la impressió del segells i de la signatura de la Cambra.
FULL DE SOL·LICITUD (còpia de color rosa)
ANVERS: L’anvers del full de sol·licitud ha d’estar signat i segellat per l’expedidor.
REVERS: Emplenar l’apartat que convingui segons l’origen de la mercaderia
Apartat I - MERCADERIA D’ORIGEN COMUNITARI: Indicar nom del fabricant i el lloc de fabricació de la mercaderia.
Apartat II - MERCADERIA OBTINGUDA A LA UNIÓ EUROPEA: Indicar el nom del fabricant i el lloc de fabricació de la
mercaderia, en el cas de que la mercaderia hagi sofert a la Unió Europea la darrera transformació o elaboració justificada
econòmicament, en una empresa equipada a aquest efecte, el resultat del qual ha estat la fabricació d’un producte nou o que
representa un estadi de fabricació important.
Apartat III - MERCADERIA D’ORIGEN NO COMUNITARI: Indicar el país d’origen de la mercaderia i el document que s’adjunta
per justificar l’esmentat origen.
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