Nota de premsa
Les autoritats estan prenent totes les mesures necessàries per la
implementació provisional del CETA, fet que permetrà beneficiarse de reduccions de les tarifes aranzelàries i d’altres novetats.
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LA UE REAFIRMA EL SEU COMPROMÍS AMB EL
SISTEMA DE COMERÇ INTERNACIONAL I
ACORDA ESTABLIR LA DATA DEL 21 DE
SETEMBRE
DE
2017
PER
INICIAR
L'APLICACIÓ PROVISIONAL DE L’ACORD
ECONÒMIC I COMERCIAL GLOBAL ENTRE LA
UNIÓ EUROPEA I CANADÀ (CETA)
El CETA aportarà noves maneres de treballar amb les duanes i
requerirà de noves vies per acreditar l’origen comunitari dels
béns.
La Cambra de Terrassa recomana a les empreses realitzar un
seguiment actiu de les novetats del CETA per què es puguin
acollir als beneficis derivats d’aquest tractat.
Terrassa, 19 de setembre de 2017. Després de diverses vicissituds,
l’Acord Econòmic i Comercial Global entre la Unió Europea i Canadà
(AECG), més conegut com a CETA per les seves sigles en anglès, firmat
l’octubre de 2016 i aprovat pel Parlament Europeu el febrer de 2017,
s’implementarà de forma provisional a partir del pròxim 21 de
setembre. En aquest context, la Cambra de Terrassa recomana a les
empreses realitzar un seguiment actiu de les novetats del CETA per què
es puguin acollir als beneficis derivats d’aquest tractat internacional.
21 de setembre, inici de l’aplicació provisional del CETA
Aquesta data va ser anunciada recentment i de forma conjunta pel
govern canadenc i la Comissió Europea durant la reunió del G-20 a
Hamburg del passat mes de juliol, encarnant d’aquesta manera el
compromís compartit entre Canadà i la Unió Europea. La plena entrada
en vigor es produirà quan, d’acord el procés legislatiu, tots els
parlaments nacionals dels Estats membres de la UE ratifiquin el text
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d'acord amb els seus respectius requisits constitucionals nacionals, fet
que podria trigar diversos anys, ja que fins al moment només quatre
Estats de la UE l’han ratificat, essent Espanya un d’ells. No obstant això,
la implementació provisional permetrà l’aplicació de la majoria de les
disposicions de l'acord, exceptuant alguns aspectes relatius a la inversió
i als serveis financers, es tracta doncs, d’un element positiu per a les
empreses que actualment s'enfronten a altes barreres tècniques i
comercials a l'hora d’exportar els seus béns.
Anàlisi del CETA: un element positiu per a les empreses
El CETA pretén ajudar a impulsar l'activitat comercial i econòmica, al
mateix temps que promourà el desenvolupament sostenible, millors
estàndards socials i mediambientals, així com el reforç del paper del
govern a la societat. El comerç entre ambdues parts ascendeix a més
de 60 mil milions d'euros l'any, i les autoritats europees estimen que
amb l’aplicació del CETA s’eliminaran prop del 98% dels drets
d’importació,
afectant
especialment
als
sectors
farmacèutic,
automobilístic, ferro i metall, combustibles i olis minerals, tèxtil i calçat,
begudes, agrícola i el de la maquinària i productes elèctrics. Des de la
perspectiva espanyola, Canadà és el 20è soci comercial més gran fora
de la UE i un mercat en alça. L’any 2016, el valor de les exportacions
van augmentar un 8,5%, arribant a 1.4 milions d'euros, mentre que les
importacions des de Canadà a Espanya van créixer un 32,4%, el que va
suposar més de 900 milions d’euros.
D’altra banda, donada la proximitat del Canadà als Estats Units, l’acord
també pot suposar una plataforma d’entrada a altres mercats. A més
d'augmentar l'accés al mercat i proporcionar oportunitats per reduir
costos al llarg de la cadena de subministrament, el CETA ajudarà a
convertir a Canadà en una destinació més atractiva per les empreses
que busquen beneficiar-se de l'accés lliure d'impostos a un mercat de
més de 39 milions de potencials consumidors, i tenint en compte el
context polític actual, Canadà es presenta com un mercat interessant a
l’hora de dissenyar noves estratègies comercials.
Tanmateix, altres novetats previstes afectaran determinats serveis, la
mobilitat laboral i a les licitacions internacionals i contractació pública.
Els exportadors també es beneficiaran d’altres disposicions relacionades
amb la propietat intel·lectual, la protecció de Denominacions d’Origen
(DO) i de les Identificacions Geogràfiques (IG) que permetrà reforçar i
millorar els estàndards internacionals i garantir normes més
transparents. En aquest sentit, cal destacar l’esforç que està realitzant
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la UE perquè es reconegui i protegeixi un total de 143 productes amb
denominació d’origen que afecten directament a la indústria dels vins i
dels caves, així com al sector de l’alimentació.
Dubtes plantejats per les empreses i aspectes rellevants per
aprofitar l’aplicació del tractat CETA
Els principals dubtes plantejats pels empresaris, fan referència als
criteris fixats per l’aplicació de les reduccions aranzelàries. Doncs per tal
de preparar-se pel CETA, és recomanable que tant importadors com
exportadors revisin les Regles d'origen que s'apliquen als seus
productes i als productes dels seus proveïdors per tal de determinar si
són aptes per acollir-se a l'eliminació de tarifes o altres beneficis del
CETA.
D’altra banda, la correcta declaració de la informació en els documents
comercials, les facilitats documentals proporcionades pel CETA o altres
aspectes relatius al tipus de documentació requerida per portar a terme
diverses operacions comercials amb Canadà, és una altra consulta
recorrent i que reflecteix la importància de les formalitats documentals.
Tanmateix, un altre aspecte rellevant, i una de les principals novetats
del CETA, és que a diferència d'altres tractats de lliure comerç de la UE,
les autoritats canadenques no reconeixeran l’EUR-1 com a fórmula per
acreditar l’origen comunitari dels béns, doncs aposten per noves formes
de treballar amb les duanes i per l’aplicació de les TIC, fet que implica
la creació d’un nou mecanisme conegut com el Sistema de Registre
d’Exportadors (REX) que permetrà obtenir beneficis els empresaris que
hi figurin.
Durant el passat mes de juny es va realitzar un sondeig a empreses de
la demarcació de Terrassa en relació al CETA del qual destaca que un
42,9% de les empreses que han donat la seva opinió consideren que el
CETA serà beneficiós per què els permetrà entrar al Canadà en
condicions molt més avantatjoses i un 14,3% que no hi exporten
actualment s’estan plantejant fer-ho amb l’aprovació de l’acord.
Per tal d’aprofitar l’aplicació d’aquest tractat, la Cambra de Terrassa pot
ajudar a les empreses identificant les principals oportunitats que ofereix
aquest mercat, desenvolupant noves estratègies d’implantació o
consolidació del mercat, resolent consultes jurídiques, cercant
informació general sobre l’acord, tramitant certificacions i documentació
associada a l’exportació, cercant la normativa aplicable, acreditant
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l’origen dels productes, assessorant en fiscalitat internacional, donant
suport en processos de licitació internacional o bé en l’aplicació del
sistema REX.
No obstant això, cal tenir present que les autoritats europees segueixen
treballant per millorar les condicions pactades i per a la implementació
total de l’acord, ja que també es preveu la creació d’un mecanisme
d’arbitratge internacional conegut com el Sistema de la Cort
d’Inversions (ICS) que pretén aportar majors garanties als inversors i
un reforç de la protecció de la propietat intel·lectual i de marca i de les
DO, així com harmonitzar les barreres tècniques al comerç.
Per aquest motiu l’equip d’assessorament jurídic internacional
encapçalat per Marta Torrents, secretària general de la Cambra de
Terrassa i advocada especialitzada en comerç internacional, recomana a
les empreses realitzar un seguiment actiu de les novetats del CETA per
què es puguin acollir als beneficis derivats d’aquest tractat;
especialment pel que fa a l’adaptació al sistema REX, una oportunitat
d'estalvi d'aranzels i drets associats; per tal d’establir estratègies
efectives.
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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