OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT
Descripció
La figura de l’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) va ser introduïda l’any 2008 en el marc d’una acció coordinada
internacionalment per reforçar la seguretat de la cadena global de subministrament de mercaderies. L’autorització
OEA és una marca de qualitat reconeguda internacionalment i l’empresa titular de la mateixa és considerada com
un operador segur i fiable, a qui se li concediran facilitats administratives i comercials en el flux internacional de
mercaderies.

Destinataris
L’autorització OEA pot sol·licitar-la qualsevol persona física o jurídica que, en el marc de les seves activitats
professionals, efectuï activitats regulades per la legislació duanera, per exemple fabricants, exportadors, expedidors,
importadors, agents de duanes, transportistes, magatzemistes.

Tipologies i requisits
Hi ha dos tipus d’autoritzacions: l’autorització OEA de Simplificacions Duaneres (OEAC) i l’autorització OEA de
Seguretat i Protecció (OEAS). Ambdues són independents i acumulables i en funció de l’operativa habitual de l’empresa
caldrà valorar quina és més adient.
Els requisits per obtenir les esmentades autoritzacions seran adaptables en cada cas, en funció del tipus d’operador i
de les seves característiques.

Avantatges
Menys controls duaners físics i documentals.
Prioritat en els controls duaners.
Possibilitat que els controls no es realitzin en el recinte de la Duana.
Dispensa de la garantia de l’IVA en les importacions.
Despatx centralitzat nacional d’importació i exportació.
Designació d’un interlocutor únic a la Duana.
Possibilitat de dispensa de garantia.
Moviment entre dipòsits temporals.
Facilitats en les sol·licituds de règims duaners simplificats.

Metodologia
Les empreses que sol·licitin el servei iniciaran l’obtenció de l’autorització OEA seguint les següents fases:
• Diagnòstic inicial: recopilem informació per identificar el grau d’adequació als requeriments per valorar el cost
d’aconseguir l’autorització.
• Disseny, elaboració i implantació de millores: definim conjuntament nous procediments, elaborem la
documentació, formem al personal i participem en la implementació de les mesures necessàries.
• Auditoria interna: verifiquem el grau de compliment i, si és necessari, introduïm accions correctives.
• Sol·licitud OEA: acompanyem l’operador en la presentació de la sol·licitud i el procés d’auditoria de la Duana,
posant especial atenció a qualsevol requeriment addicional que es sol·liciti.
Un cop obtinguda l’autorització, les empreses podran sol·licitar el servei de manteniment OEA, per fer un seguiment
continu amb la finalitat de garantir el compliment de l’exigent model de gestió i seguretat dels operadors OEA.

Preu
El servei es facilita sota pressupost.

Contacte
Àrea d’Assessoria, Promoció i Formació
Tel: 93 7451263
A/e: assessoria@cambrasabadell.org

