
L’origen: Aranzels i mesures de política comercial 

A través de les mesures de política comercial (competència exclusiva de la UE) la UE pot modular 

el pagament dels aranzels aplicats al seu territori. Com a mitjà per protegir els interessos 

econòmics de la Unió Europea, el pagament de l'aranzel pot estar sotmès a reduccions o bé hi 

poden haver pagaments addicionals en funció de la naturalesa i l'origen de les mercaderies. 

Per determinar els impostos a la importació des de tercers països o els aranzels que altres països 

cobren sobre els productes importats, el primer que hem de fer és determinar la partida 

aranzelària del nostre producte o del producte que desitgem importar. 

La partida aranzelària és part del codi aranzelari. Aquest consta d'un mínim de 6 dígits i un màxim 

de 10. Com més números posseeixi el codi aranzelari, més específic és el producte en qüestió. 

Podem determinar la partida aranzelària d’un producte mitjançant l’eina d’exploració facilitada 

en aquest enllaç.  

Un cop determinada la partida aranzelària del nostre producte o del producte a importar, hem 

de determinar si la UE posseeix alguna mena d’acord preferencial de reducció o eliminació 

d’aranzels amb el país al que volem exportar o del que volem importar.  En el marc de les 

relacions preferencials de la UE, els avantatges aranzelaris (taxes de duana reduïdes o zero) es 

reserven als productes “originaris” de les parts contractants. En conseqüència, a cada acord hi 

ha un protocol que defineix la noció de productes originaris.  

Es pot accedir a aquests protocols en la següent web.  

Aquesta relació pot adoptar la forma d'un acord de lliure comerç (ALC), un acord de col·laboració 

(AC) o concessions aranzelàries unilaterals concedides per la UE i pot ser aplicada a les 

importacions d ‘un o diversos productes, a les exportacions o a tots dos fluxos de mercaderies 

Per tant, cal identificar si és aplicable una relació preferencial en funció del territori de producció 

i el territori al qual s'exporta el producte.  

Un cop haurem determinat si existeix un acord preferencial i si , nosaltres o el nostre client, ens 

podem beneficiar del mateix hem de pensar que és indispensable facilitar una prova de l’origen 

del producte a la DUANA per tal de obtenir el dret a aquestes reduccions o exempcions 

d’impostos. 

Es el que anomenarem PROVA DE L’ORIGEN. Aquesta prova també ens podrà ser requerida per 

l’agència tributària en els mesos o anys següents a la realització de l’exportació o importació 

exempta o amb aranzels reduïts. En els propers butlletins facilitarem més informació relativa a 

la PROVA DE l’ORIGEN, com obtenir-la i acreditar-la. 
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&redirectionDate=20101129
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/non-eu-markets

