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Documents de comerç internacional

Puc adreçar-me a la 

Cambra per realitzar la 

tramitació de 

qualsevol 

documentació 

relacionada amb el 

comerç 

internacional?

La Cambra agilita 

els tràmits davant 

d’ambaixades, 

consolats, ministeris, 

etc.?

Presentació
L’activitat exportadora normalment comporta haver de 
legalitzar i tramitar certa documentació. Aquests 
requeriments poden procedir de la mateixa administració 
de l’Estat receptor de la mercaderia o bé del mateix 
importador.

La Cambra facilita a les empreses la tramitació d’aquesta 
documentació davant dels diferents organismes oficials 
(ministeris, ambaixades, consolats, notaris, etc). amb la 
voluntat d’agilitar la gestió de la documentació requerida 
en les operacions internacionals de l’empresa.

Què us oferim
Realitzem la tramitació de tots els documents de comerç 
internacional que pugueu necessitar davant de les entitats 
corresponents, de manera que us evitem els desplaçaments 
i la pèrdua de temps que aquests requeriments suposen. 

Som experts en comerç internacional i us oferim un servei 
complet: 

• Us assessorem sobre tots els tràmits que ha de realitzar la  
 vostra empresa i ens encarreguem de tot el procediment. 

• Abans de lliurar la documentació als diferents organismes  
 en realitzem una revisió extensiva per assegurar-nos que  
 compleix tots els requisits per a la seva tramitació. 

• Un cop lliurada la documentació, en realitzem el seguiment  
 per conèixer en tot moment l’estat de la situació. 

• Acceptem tramitacions amb caràcter urgent.

Entre d’altres, us portem a legalitzar davant de les 
administracions competents la següent documentació: 

• Certificats d’origen. 

• Factures d’exportació.

• Packing list (llista de mercaderia).

• Número d’exportador autoritzat.

• Obtenció de visats. 

• Legalitzacions que requereixin “Postil·la de la Haia”.

• Precursores.

• Llicències de doble ús.

• Psicotròpics. 

• etc.



Coneix la Cambra els 

tràmits que s’han de 

realitzar segons els 

diferents sectors 

d’activitat?

Pot la Cambra 

tramitar-me el número 

d’exportador 

autoritzat?

Actuem entre d’altres davant de les següents entitats:

• Ministeri d’Afers Exteriors.

• Ambaixades i consolats.

• Agència del medicament.

• Ministeri de Justícia.

• etc.

A qui ens dirigim
Empreses exportadores.

 

L’equip tècnic
Comptem amb un equip de professionals especialistes en 
comerç internacional i amb un elevat coneixement del 
funcionament dels organismes i entitats. 

Beneficis per a l’empresa
• Estalvi de temps i de costos.

• Comoditat per a la realització dels tràmits.

• Suport de professionals experimentats.

Avantatges que us oferim
• Reducció dels preus de missatgeria. 

• Contacte amb un únic interlocutor de la Cambra, el qual  
 gestiona tots els tràmits de la vostra empresa amb els  
 diversos organismes.

• Experiència, fruit d’anys de treball, en assessorament a  
 les empreses en matèria de comerç internacional.

• Estem especialitzats en els diferents sectors d’activitat  
 i coneixem la documentació que cal tramitar en cadascun  
 d’ells.

Assessorament sobre
els tràmits a realitzar

Funcionament
del servei:

Recopilació de la
documentació i

revisió

Realització de les
gestions als diferents

organismes

Retorn de la
documentació a

l’empresa



Àrea d’Informació,
Serveis Empresarials i Consultoria
Tel. 937 451 260
A/e: serveis@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.orgw w w. c a m b r a s a b a d e l l . o rg

Comerç i distribució comercial

Consultoria per a l’empresa

Economia i estudis

Formació i coneixement

Innovació i competitivitat

Internacionalització

Medi ambient

Serveis generals per a l’empresa

Urbanisme i transports

· Agendes individuals a l’estranger
· Borsa de subcontractació industrial
· C@bi i C@sce
· CD: Com calcular els preus d’exportació
· CD: Com gestionar la seva participació en fires internacionals
· Directori d’empreses exportadores i importadores
· Fires
· Fitxes país
· Grups d’exportació
· Informació i assessorament
· Iniciació a l’activitat exportadora
· Màrqueting firal
· Mercats a la carta
· Missions comercials
· Programa Digit@litza’t, màrqueting online internacional
· Publicacions de comerç internacional
· Recerca i selecció d’agents comercials i distribuïdors 
 a l’estranger
· Recobrament d’impagats a l’estranger
· Recuperació de l’IVA pagat a l’estranger
· Sessions informatives, conferències i jornades
· Traduccions i interpretacions
· Tramitació i expedició de documentació de 
 comerç exterior


