
 

 
 

QUADERN ATA -  PÒLISSA D’ASSEGURANÇA 
 

Descripció 
 

Per a la tramitació d'un Quadern ATA és necessari dipositar a la Cambra una garantia per fer front a les possibles 
reclamacions duaneres, originades per l'incompliment de les obligacions estipulades en la utilització del quadern. 
Aquesta garantia, que pot arribar a ser del 100% del valor de la mercaderia relacionada en el quadern, es pot 
materialitzar en un dipòsit en efectiu, un xec bancari o un aval. 

L’obtenció d'un aval bancari no només significa un elevat cost financer, sinó també traves i dificultats. Així mateix, els 

dipòsits en efectiu o en xec bancari poden originar importants tensions de tresoreria en les empreses. 

Per reduir els costos d'expedició d'un Quadern ATA, la Cambra de Comerç ha subscrit una pòlissa de caució que les 

empreses poden utilitzar com a garantia, abonant una taxa a fons perdut. 
 

Funcionament 
 

Durant el procés de sol·licitud del Quadern ATA, l'empresa ha de seleccionar el tipus de garantia que lliurarà a la  
Cambra. En aquest cas, l'opció és la indicada com: «UNA GARANTIA SUFICIENTE EN LA FORMA DETERMINADA 
POR LA CÁMARA EMISORA». 
 

La Cambra sol·licitarà  certificat d’assegurança per a cada cas, prèvia sol·licitud de l’empresa. L’emissió de la pòlissa 
estarà supeditada a l’autorització expressa que la Cambra sol·licitarà a la companyia asseguradora. 

 

Abast de l’assegurança 
 

L’assegurança té com objectiu garantir a l’assegurat (la Cambra)  el pagament d’una indemnització per les 
responsabilitats en que es pugui incórrer per possibles reclamacions de les autoritats duaneres dels països integrants 
dins del conveni ATA, que poden ser exigides en relació als quaderns ATA coberts per l’assegurança, que es derivin de 
la manca de diligencia en els tràmits d’entrada i/o sortida de la mercaderia. 
 
Aquesta pòlissa cobreix les reclamacions aranzelàries, fins el límit establert en l’import de la garantia. 

 

Excepcions 
 

Aquest tipus de garantia no serà aplicable per quaderns en trànsit o destinació als següents països:  
 

• Bielorússia, Corea del Nord, Cuba, Jamaica, Iran, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, República Democràtica del 
Congo, Rússia, Síria, Somàlia, Sudan del Sud, Ucraïna i Zimbabwe. 

 
També queden excloses de la pòlissa en casos de guerra, civil o internacional, motí popular, terrorisme, terratrèmols i 
inundacions  o circumstàncies de similar natura. 
 
Si el valor de la mercaderia supera els 50.000,00€  

 

Subrogació 
 

Si l'empresa sol·licitant  del Quadern ATA incomplís qualsevol dels compromisos detallats en el formulari de sol·licitud, 
la companyia asseguradora es reserva el dret a reclamar-los els imports abonats en virtut de l'article 6 del Conveni 
ATA, alhora que no s'acceptarà l'emissió de nous quaderns amb aquesta opció de garantia. 

 

Preu 
 

L’import es calcularà en funció del valor de la mercaderia declarat. Una vegada que el quadern expedit es retorni a la 
Cambra, no es reintegrarà a l’empresa l’import d’aquest concepte. 

 
Contacte 

 

Àrea d’Informació, Serveis Empresarials i Consultoria 

Tel: 93 7451260 

A/e: serveis@cambrasabadell.org 
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