
Cambra de Comerç de Sabadell
...el vostre suport

Internacionalització



Assessoria en comerç internacional

Què ofereix la Cambra?
Sovint les empreses que esteu treballant en els mercats 
exteriors us trobeu amb qüestions d’operativa, 
administratives, fiscals i contractuals que requereixen 
l’assessorament de professionals especial itzats en 
comerç internacional.

La Cambra, amb la seva vocació d’ impulsar la 
internacionalització de les empreses, posa a la vostra 
disposició totes les respostes a aquestes qüestions 
mitjançant els seus advocats especialitzats en comerç 
internacional.

Quan us trobeu amb dubtes a l'hora de fer un enviament de 
mercaderia, quan heu de contractar un distribuïdor, quan 
heu de registrar un producte a l’exterior, quan voleu 
implantar-vos a l’estranger, etc., us donem resposta  i us 
facilitem aquella informació i assessorament indispensable 
per actuar de forma eficaç i eficient. D’aquesta manera 
evitareu despeses innecessàries i donareu una bona imatge 
i servei a l’exterior.

Podeu accedir a un complet equip d’especialistes en 
matèria de comerç exterior i amb tota l’experiència. 
Això només us ho pot oferir una entitat com la Cambra, 
compromesa amb la internacionalització de les empreses 
des dels seus inicis.

Avantatges que us oferim
• Un equ ip  a l tament  qua l i f i ca t  i  amb una àmpl ia   
 exper iència en matèr ia de comerç exter ior.

• Experiència, fruit d’anys de trebal l  acompanyant   
 les empreses en e l  seu procés d’exportac ió.

Beneficis per a l'empresa
• Un únic contacte per accedir i  resoldre totes les   
 qüestions relacionades amb comerç internacional

• Estalvi de temps i despeses innecessàries pel fet de  
 poder accedir a tota la informació abans d’iniciar  
 qualsevol procediment de comerç exterior.

Presentació del servei
Oferim suport en tot al lò que fa referència a 
l ’operat iva relacionada amb comerç exter ior:

Requisits per exportar a un país:
• Determinació de la partida aranzelària.
• Determinació dels aranzels, taxes i impostos aplicables a la 

importació de la mercaderia a un país.
• Determinació de la documentació necessària per tramitar 

l’exportació.
• Procediments duaners.
• Contingents aranzelaris.
• Règims duaners (RPP, RPA, dipòsits).

Informacions de comerç exterior:
• Informació sobre la declaració estadística Intrastat i la 

declaració 349.
• Origen de les mercaderies.
• Operacions triangulars.
• Transport internacional.
• Assegurances internacionals.
• Ajuts a la internacionalització de l’empresa.
• Control de canvis.
• Cobraments i pagaments.

Contractació internacional:
• Interpretació dels INCOTERMS.
• Interpretació de clàusules contractuals (en contractes d’agència 

comercial, distribució, compravenda, confidencialitat, llicència 
de fabricació i de marca, subministrament, joint venture, etc.) 

• Revisió de contractes (d’agència comercial, distribució, 
compravenda, confidencialitat, llicència de fabricació i de 
marca, subministrament, joint venture, etc.)

• Elaboració de contractes (d’agència comercial, distribució, 
compravenda, confidencialitat, llicència de fabricació i de 
marca, subministrament, joint venture, etc.) 

Fiscalitat internacional:
• Estudi impositiu per la venda de mercaderies o prestació de 

serveis a l’exterior.
• Estudi impositiu per la compra de mercaderies o la demanda de 

serveis a l’exterior.
• Estudi impositiu per a la implantació a l’exterior i la repatriació 

de dividends.

Inversió a l’exterior:
• Estudi sobre la implantació a l’exterior.
• Gestió de la implantació a l’exterior (constitució de societats, 

recerca de personal, realització de tràmits necessaris per a 
l’inici de l’activitat, declaració d’inversions a l’exterior).

• Tramitació d’ajudes per a la implantació a l’exterior.

Reclamacions extrajudicials, judicials i 
d’arbitratge:

• Reclamacions d’impagats a l’exterior.
• Reclamacions de qualitat amb proveïdors estrangers.
• Interposició i seguiment fins a la seva finalització de 

procediments judicials o de procediments arbitrals.
• Execució de sentències judicials o de laudes arbitrals.
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Àrea d’Assessoria, 
Promoció i Formació
Laura Rodríguez
Tel.  937 451 263
A/e: assessoria@cambrasabadell.org

PER A MÉS 

INFORMACIÓ 

Cambra de Comerç de Sabadell

Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Sabadell 

Oficines:
Av. de Francesc Macià, 35
08206 Sabadell
Apt. corr. 119
Tel. 937 451 255
Fax 937 451 256
A/e: general@cambrasabadell.org
www.cambrasabadell.org


