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PIMEC avisa les empreses exportadores 

d’aliments i begudes que revisin els aranzels 

addicionals als Estats Units 

El sector agroalimentari català és el principal afectat i els productes 

afectats patiran un augment del 25% en els drets d’importació als EUA 

Barcelona, 10 d’octubre de 2019. PIMEC avisa les empreses que exporten aliments i 

begudes que revisin els aranzels addicionals als Estats Units d’Amèrica (EUA), 

davant l’increment d’aranzels anunciat per l’administració de Donald Trump a 

conseqüència de l’autorització de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) a aplicar 

‘drets compensatoris’ a les importacions europees, que tindran una vigència mínima de 

4 mesos i màxima de 5 anys, mentre els EUA no recuperin els 7.500 milions de dòlars 

de pèrdua estimada arran de les subvencions europees a Airbus. 

El Departament de Comerç dels EUA ha publicat la llista de productes afectats, que 

patiran uns drets addicionals als aranzels a partir del 18 d’octubre. Entre els 

productes afectats, hi ha diversos tipus de formatge, taronges i mandarines, altres fruites 

dolces, alguns productes porcins, alguns fruits secs i sucs, així com oli d’oliva, olives i 

vins no escumosos. Tots ells, patiran un augment del 25% en els drets d’importació 

als Estats Units. Per tot això, PIMEC aconsella revisar els aranzels actualment 

aplicables als productes exportats per mitjà del web oficial de la Comissió 

Europea i afegir el 25% de dret addicional si s’escau i revisar els contractes amb 

clients i distribuïdors americans.  

PIMEC, com a entitat que també treballa a facilitar l’entrada de pimes catalanes als EUA 

mitjançant plataformes de negocis, alerta que el sector alimentari català és el 

principal afectat, amb un sobre cost que PRODECA ha estimat en 25 milions d’euros. 

Per exemple, el vi no escumós en envasos de menys de 2 litres ja ha de pagar una taxa 

de 0,063 dòlars/litre, que ara augmentarà un 25% fins a 0,07875 dòlars/litre.  En el cas 

de l’oli d’oliva verge, la taxa de 0,05 dòlars/Kg passarà a 0,0625.    

Sobre el fet que les aeronaus i altres components aeronàutics tindran un dret addicional 

del 10%, mentre un gran nombre de productes alimentaris i begudes quedaran gravats 

amb un 25% addicional, PIMEC lamenta que aquest contenciós en un sector concret 

com és l’aviació, on Catalunya té molt poca presència, hagi acabat afectant una 

activitat tan rellevant al nostre país com és l’agroalimentària. Els drets addicionals 

poden perjudicar la competitivitat dels productes catalans als EUA, sobretot en 

relació amb altres productors, com Itàlia que ha quedat exempta en algunes partides 

aranzelàries com l’oli d’oliva o el vi.  
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