
 

  

 
 

Publicat el protocol 1 sobre les normes d’origen de l’acord  

preliminar entre la UE i Ghana 

 
El passat 21 d'octubre de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el Protocol 
nº 1 relatiu a la definició del concepte de «productes originaris» i als mètodes de cooperació 
administrativa que va entrar en vigor el 20 d'agost de 2020. 

 
El protocol adoptat per la Decisió Nº 1/2020 del comitè del Acuerdo de Asociación 
Económica creat per l'acord d'associació econòmica preliminar entre GHANA i la CE 
estableix les normes d'origen aplicables entre les dues parts. Per tant, a partir de el 20 
d'agost de 2020 les exportacions entre la UE i Ghana s'han de regir per les normes 
establertes en el protocol. En conseqüència, deixa de ser aplicable l'Annex II del 
Reglament (UE) 2016/1076 (RAM) establert per al grup de països ACP, el qual s'aplicava 
supletòriament respecte a les exportacions de Ghana a la UE. 
 

Normes d’origen per als productes tèxtils: 
 

Per a l'adquisició de l'origen preferencial UE dels productes tèxtils respecte a Ghana, 
amb caràcter general, se segueix exigint la doble transformació. 

 
L’Annex II del Protocol estableix la llista d’elaboracions o transformacions necessàries 

per a que el producte fabricat pugui obtenir el caràcter d’originari. 

 

Com excepció, l’Annex II-A estableix les elaboracions o transformacions suficients per 
als productes indicats en aquest annex.  Aquest Annex II-A, únicament és aplicable a 
les exportacions de Ghana a la UE i durant un període de cinc anys a partir del 20 
d’agost de 2020. En aquest cas, les proves d’origen expedides o elaborades hauran de 
portar la següent declaració en anglès: «Derogation – Annex II-A to Protocol No. 1 - 
Materials of HS heading No. … originating from … used.» 

 
Pel que fa a la regla de la tolerància, per a les matèries tèxtils, s'estableix un marge de 
tolerància general del 10% o menys del pes total de totes les matèries tèxtils bàsiques 
utilitzades i sempre que es tracti de filats o teixits barrejats com a mínim amb dues matèries 
tèxtils bàsiques. Aquest marge de tolerància és aplicable també a les guarnicions i els 
accessoris de matèries tèxtils classificats en els capítols 50 a 63 del sistema harmonitzat. 
Els folres i les entreteles no es consideraran com a guarnicions o accessoris. Les 
guarnicions i els accessoris no originaris que no continguin matèries tèxtils, en qualsevol 
cas, utilitzar-se lliurement per a la fabricació de productes tèxtils sense influir en l'origen 
del producte. Això no obstant, quan s'apliqui una norma de percentatge, el valor de les 
guarnicions i accessoris s'ha de tenir en compte en el càlcul de el valor de les matèries no 
originàries incorporades. 
 
 
 
 
 
 

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/acuerdos-de-asociacion-economica-aae
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/acuerdos-de-asociacion-economica-aae


 

  

 
 
Novetats de l’Acord: 
 
En matèria d’acumulació: 

- Es consideren originaris de Ghana dels productes objecte d'elaboració o 
transformació a Ghana de matèries importades a la Unió Europea amb franquícia 
duanera no subjectes a drets antidumpung ni compensatoris. 

- Es consideren originaris de Ghana els productes objecte d'elaboració o 
transformació a Ghana de matèries originàries dels països beneficiaris «SPG» d'un 
accés amb franquícia duanera i lliure de contingents a el mercat de la Unió Europea. 

- Es preveu l'acumulació Diagonal i Total: entre les Parts, altres països de l'Àfrica 
Occidental, els altres estats ACP que hagin aplicat un AAE al almenys de forma 
provisional i els PTU 

¿Quin document necessito per obtenir el tracte preferencial i aconseguir la 

eliminació d’aranzels? 

 

Per mercaderies originàries de la UE que s'importin a Ghana: La declaració d'origen emesa 
per exportadors registrats en el sistema REX o per qualsevol exportador a enviaments per 
sota de 6 000 €. 

 
Per a les mercaderies originàries de Ghana que s'importin a Espanya: Durant tres anys 
des de l'entrada en vigor del Protocol, l’ EUR.1 o la declaració d'origen emesa per un 
exportador autoritzat quan l'enviament superi els 6 000 € o per qualsevol exportador a 
enviaments per sota de 6.000 Euros. Transcorreguts els tres anys, aquest sistema es 
substitueix pel previst per a les exportacions de la UE a Ghana, és a dir, la declaració 
d'origen emesa per exportadors registrats en el sistema REX o per qualsevol exportador a 
enviaments per sota de 6 000 €. El text que s’ha d’utilitzar en la declaració d’ origen figura 
en l’annex IV del Protocol. 

Els operadors econòmics de la Unión Europea que ja estiguin registrats per a beneficiar-
se d’altres règims preferencials hauran d’utilitzar el número REX que ja tenen assignat. 
 


