Nota de premsa
Amb més de 1.000 tramitacions mensuals, continua en alça
la demanda de certificats d’origen i de legalització de
documents per a operacions comercials internacionals

LA CAMBRA DE TERRASSA TANCA EL
2016 AMB L’EXPEDICIÓ DE MÉS DE
12.300 DOCUMENTS D’EXPORTACIÓ
En línia amb el creixement de l’activitat exportadora a Catalunya,
que ha experimentat una mitjana de variació interanual d’un
2,1% fins al setembre de 2016
Després de tres anys, la Cambra consolida els serveis de
tramitacions de documents d’exportació online
Terrassa, 19 de gener de 2017. La Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis de Terrassa ha tancat l’any 2016 amb una xifra d’emissió de
12.347 certificats d’origen i altres documents d’exportació, el que
significa un increment del 26% des de l’any 2012. Amb una mitjana de
tramitació i expedició mensual de més de 1.000 certificats d’origen i de
legalització de documents de caràcter comercial per a operacions
internacionals, l’entitat empresarial terrassenca ha consolidat el servei
d’emissió de certificats d’origen online -documentació legal que declara
l’origen de les mercaderies al mercat internacional- que es va posar en
marxa a finals de l’any 2013.
L’increment de la demanda de documents d’exportació per part de les
empreses de la demarcació de Terrassa en el transcurs de l’any 2016 es
produeix en consonància amb l’evolució del creixement de l’activitat
exportadora del conjunt de Catalunya. De fet, en el 2015 les
exportacions catalanes van experimentar un creixement del 6,1% per
un valor de 63.000 milions d’euros i la mitjana de variació interanual en
les exportacions a setembre de 2016 ha estat d’un 2,1%, d’acord amb
l’Idescat, i ha situat el volum de les exportacions catalanes en 32.540
milions d’euros en el primer semestre de 2016, xifra que representa el
25,4% del comerç exterior de tot l’estat.
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La bona marxa de l’activitat exportadora i les expectatives de
creixement pel que fa a les operacions comercials internacionals que
s’està experimentant en el marc del procés de recuperació econòmica
generen un increment de l’interès per l’expansió de l’activitat
empresarial internacional, al mateix
temps que contribueix a
augmentar el nombre d’empreses que exporten regularment. A la
demarcació de Terrassa hi ha un total de 1.200 empreses que exporten
amb regularitat, si bé la demarcació concentra un total de 3.000
empreses que desenvolupen activitat internacional amb diferent
intensitat, xifra que representa un 10% del teixit empresarial total. Un
total de 24.500 empreses -amb més de 30.000 llicències d’activitatdels sectors industrial, comerç, serveis i construcció conformen el teixit
productiu de la demarcació de Terrassa.
Certificats d’origen
La Cambra de Terrassa ofereix assessorament especialitzat en l’àmbit
de la fiscalitat vinculada a les operacions internacionals i suport en la
gestió documental per a transaccions comercials i tramitació de
documentació vinculada a expedicions comercials, emissió de certificats
d’origen i legalització de documents d’exportació. De fet, el servei
d’assessoria jurídica internacional de la Cambra ofereix un suport
integral a les operacions empresarials internacionals
en l’àmbit
comercial (accions relacionades amb la contractació internacional,
processos de licitació internacional, establiment i inversions directes a
l’exterior i Incoterms), de productes i documentació duanera, impostos i
tributs, auditoria en comerç internacional i formes de pagament, a més
a més d’un servei de formació i de resolució de conflictes. I en concret
en relació a l’origen de les mercaderies, àmbit en el qual la Cambra és
especialista, l’entitat assessora i dóna suport en aspectes com la
tramitació del número d’exportador autoritzat.
Els certificats d’origen són un document necessari per a les
exportacions. Es tracta de documents destinats a acreditar l’origen de la
mercaderia, no la procedència. L’origen ve determinat pel país on s’ha
originat la mercaderia o on aquesta ha experimentat una transformació
substancialment econòmica. Aquests documents, que han de ser
presentats a l’administració duanera dels països de destí, són
imprescindibles per determinar, en l’àmbit preferencial, l’aranzel
aplicable a la importació, i en el no preferencial, els aspectes relacionats
amb les barreres comercials, antidumping i estadístiques, entre d’altres.
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A Espanya, els certificats d’origen són emesos per les Cambres de
Comerç. La Cambra de Comerç de Terrassa ha millorat el servei a les
empreses amb el sistema d’emissió online.
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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