SERVEI DE TRAMITACIÓ DE CERTIFICATS D’ORIGEN I
ALTRES DOCUMENTS D’EXPORTACIÓ DE MANERA
ON-LINE A LA CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA
REQUISIT
Disposar d’una signatura digital emesa per un organisme autoritzat (com ara Camerfirma, FNMT,
IdCAT,etc…)
Per exemple de pertinença a empresa i/o de persona jurídica. Si no en disposes de cap la
Cambra te la pot proporcionar (CAMERFIRMA).

ALTA SERVEI
(Només es presenta la primera vegada)
Signar la Declaració de l’expedidor
Aquesta declaració evitarà haver d’adjuntar la documentació justificativa de l’origen de les
mercaderies, adquirint el compromís de facilitar-la a la Cambra donat el cas que sigui
necessari, en el termini que aquesta estableixi.

1.

2.

Complimentar el full de Registre de signatures
Amb aquelles persones que l’empresa autoritzi per signar els documents d’exportació.

3.

Complimentar el Formulari de Missatgeria
En aquest formulari podreu escollir diferents modalitats de retorn de
legalitzada.

la

documentació

Els 3 documents es poden presentar en 2 formats:
-

Signat digitalment, amb un certificat de representació.
Signat manuscritament, enviant la documentació original.

A PARTIR D’AQUÍ, EL PROCEDIMENT PER LEGALITZAR DOCUMENTS ON-LINE ÉS
EL SEGÜENT :
Legalització de Certificats d’origen :
L’empresa complimentarà la plantilla del Certificat d’origen i la farà arribar signada digitalment
a l’adreça de correu electrònic:

1.

certonline@cambraterrassa.org
El preu delsformularis CO és de 3€, aquests inclouen formulari i impressió certificats
La legalització delsd’origen té un cost de 43€ per certificat
Legalització d’altres documents *(factures, packing list, etc...):
L’empresa enviarà el document (signat digitalment) a l’adreça de correu electrònic:

2.

certonline@cambraterrassa.org
a efectes de que la Cambra imprimeixi el document i realitzi la legalització pertinent.
Es facturarà el volum de còpies impreses a partir del 3er full (0,25 €/pàgina)
La legalització d’aquests documents té un cost de 43€ per document.

*NOTA: Aquest e-mail portarà adjunt els documents a legalitzar, signats digitalment, i la següent
declaració responsable en cada peu de página.
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
El sotasignat que és la persona apoderada i/o autoritzada per l’empresa per signar els
documents adjunts, declara que un cop legalitzats aquests documents per la Cambra es
farà responsable de realitzar la signatura manuscrita sobre els mateixos.

Les legalitzacions seran enviades a l’empresa,, segons acordat en el formulari de missatgeria.
Queda sota la responsabilitat de l’empresa la veracitat de la información continguda en
els documents mercantils.
Per a qualsevol consulta o aclariment al respecte, si us plau, poseu-vos en contacte amb:

Departament de Tramitacions: 93 733 98 33 – certonline@cambraterrassa.org

certonline@cambraterrassa.org
937 339 833

https://www.cambraterrassa.org/tramits-internacionals/origen-igestio- duanera/certificats-dorigen-online/

