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A partir de l’1 de febrer del 2020, per entrar al mercat marroquí la major part de productes de 
consum necessitaran comptar amb un certificat de conformitat (VoC), que s’haurà de sol·licitar a 
l’arribada de duanes del Marroc. A partir del 20 d’abril serà un requisit obligatori per exportar al 
Marroc.  

El Ministeri d'Indústria, Comerç, Economia Verda i Digital del Marroc va assignar a tres certificadores 
la prestació de serveis de verificació de conformitat sobre un extens ventall de productes importats al 
país.  

Els objectius del programa són: millorar la seguretat i qualitat dels productes importats al Marroc, 
augmentar la protecció de la societat de consum del país i, en conseqüència, facilitar i impulsar el 
comerç internacional a l'estat marroquí. 

 

 

 

1. Hi ha tres laboratoris que poden certificar els productes: Bureau Veritas, Applus i TÜV.  

2. És molt important saber en quin llistat es troben classificats els vostres productes per tal de 
conèixer el procediment del VoC. Hi ha dos tipus de llistats, el llistat dels productes en què les 
inspeccions es faran en origen i l’altre llistat en què les inspecciones es faran al Marroc. Depenent 
d’on es faci la inspecció, serà l’importador o l’exportador qui es farà càrrec del tràmit i dels costos 
derivats. Aquests llistats estan penjats als webs de les certificadores i òbviament a la web del 
ministeri del Marroc.  

3. Els exportadors podran escollir la certificadora amb qui obtenir el VoC. Mentre que pel que fa a 
l’importador, serà el Ministeri del Marroc qui l’imputarà de manera aleatòria la certificadora amb qui 
haurà d’obtenir el VoC.  

4. Segons els llistats de productes, es calcula que en el 80 % dels casos serà l’exportador qui l’haurà 
de tramitar i pagar les tarifes per obtenir el VoC. Mentre que pel que fa al 20 % restant serà 
l’importador el responsable.  

El Marroc exigeix una nova certificació per exportar 

Punts importants 
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5. Totes les certificadores ofereixen les mateixes tarifes per a l’obtenció del VoC (són preus fixats pel 
govern).  

6. Hi ha tres tipus de rutes (és a dir, maneres de certificar el producte):  

Ruta A: es recomana utilitzar-la per exportacions esporàdiques al Marroc.  

Ruta B: es recomana utilitzar-la per exportacions regulars.  

Ruta C: es recomana utilitzar-la per exportacions regulars (la fàbrica necessita comptar amb l’ISO 
9001).  

7. Davant de qualsevol dubte es recomana a les empreses de contactar directament amb les 
certificadores, ja que part del seu servei és assessorar-les en tot el procés.  

8. Les tarifes s’aplicaran sobre el total del valor de la mercaderia FOB.  

9. No hi ha un valor mínim que NO obligui a no obtenir la certificació. És a dir, si una empresa té 
previst de fer un enviament al Marroc d’un producte amb valor total FOB de 30 €, l’empresa haurà de 
passar per tot el procés i pagar el mínim de taxes, que són aproximadament 300 € i el procés serà 
exactament igual que si hagués d’exportar una mercaderia de 1.500 €.  

10. Si el distribuïdor és el que ven al Marroc, haurà de contactar amb el fabricant per obtenir tota la 
documentació (anàlisis i proves...) per tal d’obtenir el VoC. 

 

 

 

Enllaços d’interès  

Per tal de contrastar si el vostre producte necessita portar Voc o no, us recomanem de contactar 
amb les certificadores acreditades. A continuació us detallem els seus contactes:  

TÜV RHEILAND  

Adriana Gomes  

Telèfon: +34 930122057  

Adriana.gomes@uk.tuv.com 

 

 

Enllaços d’interès 
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BUREAU VERITAS  

Joaquim Sellarés  

Telèfon mòbil: +34 647 330 888  

Telèfon: +34 93 253 53 00  

joaquim.sellares@bureauveritas.com 

  

APPLUS (ho fan des de València)  

Sol·liciteu informació a través dels correus electrònics següents:  

ernesto.fenellos@applus.com  

conformity.maroc@applusfomentocontrole.com 

  

SGS (des de l’1 de Maig de 2021)  

Montse Morral  

Telèfon: +34 680119039  

montserrat.morralaltayo@sgs.com 

 

 

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'Empresa és manté com l'única responsable per 
l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'Empresa verificar la informació 
abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació. 
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Per a més informació: 

Oficina Tècnica de Barreres a la 
Internacionalització 

Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
www.accio.gencat.cat 
tradedesk@gencat.cat 
93 476 72 86  
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