
Responsable del tractament de dades: La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa (d’ara endavant, “La Cambra”), c/. Blasco de Garay, nº29-49, 
08224 – Terrassa, telèfon: 93.733.98.33, CIF: Q0873004F, e-mail: protecciodades@cambraterrassa.org. Informació Legal sobre la Cambra: com a corporació de Dret 
públic La Cambra es regeix per la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les 
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. Finalitats: gestió de sol·licituds d’expedició de Certificats 
d’Origen i/o legalització de documents; veure més informació en la informació addicional. Legitimació: gestió de sol·licituds d’expedició de Certificats d’Origen i/o 
legalització de documents; veure més informació en la informació addicional. Destinataris: no es preveu la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: 
accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar la portabilitat i la limitació o oposar-se al tractament. Informació addicional: veure pàgina web: 
www.cambraterrassa.org.

Blasco de Garay, 29-49 
08224 TERRASSA 
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_____ 

Delegació 
Vallespir, 19, 1a Planta 
08173 SANT CUGAT DEL 
VALLÈS Tel. 93 576 35 74
delegacio@cambraterrassa.org 

DECLARACIÓ DE L’EXPEDIDOR

El Sr. _____________________ amb DNI _______________ com a gerent 
apoderat/administrador de l’empresa ______________________________ amb 
domicili  __________________________ i NIF ____________________ 

Amb capacitat legal suficient per a la realització d’aquest acte, en nom 
i representació de l’empresa a dalt indicada,  

MANIFESTA 

I.- Que coneix la normativa aplicable als certificats d’origen i les 
normes d’origen de les mercaderies. 

II.- Que, per acreditar l’origen de la mercaderia, l’empresa disposa dels 
documents acreditatius del lloc de fabricació dels productes, tals com 
DUAs, Certificats d’Origen expedits per les autoritats d’altres territoris 
duaners, factures de compra dels mateixos, declaracions del proveïdor, 
qualsevol altra prova de l’origen establerta per el vigent Codi Duaner 
Comunitari i demés documentació justificativa. 

III.- Que, pel volum d’operacions d’exportació i venta, i altres circumstàncies 
de l’activitat internacional de l’empresa, resulta una gran càrrega 
administrativa l’aportació de tota aquesta documentació, justificativa de 
l’origen de la mercaderia, per a cada una de les sol·licituds d’expedició 
de Certificats d’Origen i/o legalització de documents. I per tot el 
manifestat, 

DECLARA 

Que disposa dels documents a dalt indicats i es compromet a facilitar-los a la 
Cambra de Comerç de Terrassa, en el termini que aquesta estableixi. Així 
mateix declara, que totes les dades complimentades a les sol·licituds de 
Certificats d’Origen i a tots els altres documents aportats per a la seva 
legalització, són certes i la seva veracitat demostrable en qualsevol moment i 
que, en conseqüència, eximeix a la citada Cambra de qualsevol responsabilitat 
en que es pogués incórrer per la inexactitud de les dades complimentades a la 
sol·licitud de Certificats d’Origen, i a la resta de documents legalitzats o la falta 
de compliment del compromís aquí subscrit. 

Sr.

Administrador 

La present declaració haurà de ser presentada, juntament als poders notarials que 
atorguen facultats de representació, de l’empresa a dalt indicada, al signant d’aquest 
escrit. 
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