
 

 

 

 
 

AFECTACIONS AL SERVEI D’INSPECCIÓ SOIVRE DAVANT LA CRISI DEL COVID-19 
 

 
Condicions generals per la prestació del servei 
 

• La presència física de personal inspector i administratiu a les oficines està restringida a serveis 
mínims.  

• Es prioritzarà el control documental de les mercaderies. 

• Totes les comunicacions relacionades amb sol·licituds de mercaderies d’importació o exportació 
hauran de realitzar-se  per correu electrònic, restringint l’ús del telèfon al mínim imprescindible. 

• Els telèfons de contacte per arribades de mercaderies en horari de tardes i cap de setmana són: 
682 133 905 / 616 377 426 / 689 204 094. 

  
Productes ecològics: 
  

• L’atenció presencial a l’oficina del PIF del port queda única i excepcionalment habilitada al 
lliurament i/o recollida de certificats originals de productes ecològics. 

• La presentació de sol·licituds de productes ecològics només es podrà realitzar a l’oficina del port, 
no estant operativa l’oficina de l’aeroport. 

  
Mercaderies CITES: 
  

• L’arribada i sortida de mercaderies subjectes a controls CITES ha de notificar-se amb la màxima 
antelació possible a les bústies epbarcelon@comercio.mineco.es  amb còpia a  
barcelona.dp@comercio.mineco.es. 

• Els permisos comunicats en aquest sentit podran recollir-se, en horari de 9 a 14 h., al PIF SOIVRE 
del Port de Barcelona, situat a Cal Patrici, 8-12 (08820 El Prat de Llobregat).  

  
Sol·licituds ESTACICE (qualitat comercial de productes agroalimentaris i productes industrials): 
  

• No es necessari utilitzar el telèfon per comunicar que s’ha annexat documentació a una sol·licitud. 
És suficient enviar un correu electrònic a la bústia oficial epbarcelon@comercio.mineco.es 

• A les sol·licituds ESTACICE ha d’indicar-se obligatòriament el camp “UBICACIÓ” de les 
mercaderies. 

 
Aquesta comunicació està subjecta a revisió en funció de l’evolució de la crisi i de l’estat d’alerta, per tant 
les condicions de prestació del servei podrien veure’s alterades.   
 

MESURES URGENTS DE LA COMISSIÓ EUROPEA DAVANT LA CRISI DEL COVID-19 
 
 
Des del 16 de març fins a un període de sis setmanes, es prohibeix l’exportació de determinats equips de 
protecció individual sense la preceptiva llicència d’exportador emesa per les autoritats competents de 
l’estat membre de l’exportador, en els terminis i condicions que determini la legislació nacional. 
 
Els productes afectats estan recollits a l’Annex I del Reglament UE 2020/242 i són bàsicament: ulleres 
protectores i visors de protecció, viseres facials, equips de protecció buconasal (mascaretes), peces de 
roba de protecció i guants. 
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OPORTUNITATS COMERCIALS I DE FABRICACIÓ 
 
Des de la Comissió Europea estan sol·licitant empreses espanyoles que fabriquin o estiguin en 
disposició de fabricar equips de protecció individual (EPI), incloses les mascaretes. Des de la 
Cambra elaborarem el llistat de les empreses, que ens contactin en aquest sentit, i n’informarem a la 
Comissió Europea.  
 
El Ministeri d'Indústria cerca empreses espanyoles que fabriquin o estiguin en disposició de fabricar 
respiradors, en concret es precisen les següents vàlvules: “Parker X-Valve X-1-05-L-F”, “Parker VSO 
LowPro model 8” i “Parker VSO LowPro model 4”.  
 
Des d'una cadena de supermercats del Regne Unit estan sol.licitant fer negoci amb empreses 
espanyoles que tinguin en estoc productes alimentaris. Des de la Cambra elaborarem el llistat de les 
empreses, que ens contactin en aquest sentit, i n’informarem a la cadena de supermercats en qüestió.  
 
Degut a la manca de productes sanitaris de primera necessitat per fer front al coronavirus i evitar el seu 
contagi, des del Govern d'Espanya s'ha fet una crida al teixit productiu espanyol perquè, en la mesura 
que sigui possible, dirigeixi la seva capacitat productiva a la fabricació de màscares, EPI, 
respiradors i alcohols d'ús sanitari. La Secretaria General d'Indústria i de la Pime del Ministeri 
d'Indústria, Comerç i Turisme ha elaborat una sèrie de documents (enllaç per descarregar tota la 
documentació) que inclouen informació relativa a la fabricació de màscares (tipus EPI, sanitària o 
higièniques) amb les especificacions que aquesta fabricació requereix. 
 
Per a més informació al respecte, podeu contactar amb la Cap d’Assessoria en Comerç Internacional, 
Laura Rodríguez, a través del correu electrònic: lrodriguez@cambrasabadell.org. 
 
 
La Cambra de Comerç Internacional (ICC) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) creen una 
enquesta mundial per a informar al sector privat dels reptes que té enfront de la COVID-19 
 
En resposta a la COVID-19, ICC i l'OMS han creat una enquesta dirigida al sector privat i destinada a 
recaptar informació sobre com les empreses responen enfront de la pandèmia que permetrà ajudar a 
identificar solucions que previnguin la seva expansió. Els resultats de l'enquesta ICC-OMS millorarà els 
fluxos d'informació entre els diferents sectors de l'economia global i permetrà desenvolupar un marc de 
gestió de les conseqüències econòmiques i humanes relacionades amb la pandèmia.  
 
Podeu respondre a l’enquesta accedint a aquest enllaç: https://survey3.medallia.com/?feedless-icc-who-
covid-19-d8888fbc49f27e0db103616fe132d8d2 
 
Per a més informació: https://iccwbo.org/publication/icc-who-joint-statement-on-covid-19/ 
https://www.youtube.com/watch?v=36RHLmb0pfY&feature=youtu.be 
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AFECTACIONS AL SERVEI DE DUANES 
 

 

• CERTIFICATS EUR-1. Les empreses exportadores o els seus agents de duanes hauran de 
presentar la sol·licitud i el certificat EUR1 degudament emplenat mitjançat el “Registre”, a través 
del web de l’Agència Tributària (en aquest enllaç podeu consultar com fer-ho, 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Aduanas_Nue
vo/planes_conting/GUIASELLA_EURV2.pdf). 
Un cop segellat, el certificat inclourà les dades de la signatura (funcionari signant i el codi segur 
de verificació -CSV-) i s’incorporarà a l’expedient del DUA corresponent.  

• QUADERNS ATA. Únicament es podran visar a la T1 de l'aeroport del Prat. Quan no sigui possible 
visar físicament el Quadern ATA, s’enviarà una còpia per via telemàtica, la Duana realitzarà les 
comprovacions necessàries i emetrà un justificant de presentació també per via telemàtica amb 
CSV perquè pugui ser verificat per les autoritats d’altres països 

• El Departament de Duanes i Impostos Especials ha dictat noves instruccions per agilitzar els 
tràmits duaners d’importació i exportació del sector industrial mentre duri l’estat d’alarma. 

• El Real Decreto-ley 11/2020 disposa l’ajornament dels deutes derivats de les declaracions 
duaneres des del 2 d’abril fins al 30 de maig sempre que l’import sigui igual o superior a 100€, 
però no superi els 30.000€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacte 

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