
Proposta
d’aprovació de l’adhesió al
Conveni internacional
sobre el Sistema
harmonitzat de designació
i codificació de les
mercaderies, fet a
Brussel·les el 14 de juny de
1983, esmenat pel Protocol
d’esmena del 24 de juny de
1986

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 15 de desembre del 2005
ha aprovat la següent:

Proposta d’aprovació de l’adhesió al
Conveni internacional sobre el Sistema
harmonitzat de designació i codificació
de les mercaderies, fet a Brussel·les el 14
de juny de 1983, esmenat pel Protocol
d’esmena del 24 de juny de 1986

Andorra és membre del Consell de
Cooperació Duanera des del 3 de setem-
bre del 1998, organisme que té com a ob-
jectiu principal millorar l’eficàcia de les
administracions duaneres creant nous
instruments per simplificar i harmonitzar
les tramitacions duaneres.

En aquest sentit el Consell de
Cooperació Duanera ha desenvolupat
un Sistema harmonitzat de designació i
codificació de mercaderies, sistema ac-
tualment utilitzat per una gran part de
països per classificar les mercaderies i
percebre els drets duaners.

El Sistema harmonitzat de designació i
codificació de mercaderies és un sistema
que permet classificar les mercaderies en
sis xifres i reprèn més de 5.000 grups de
mercaderies. Aquest sistema s’acom-
panya de definicions i de regles per tal
de dur a terme una aplicació uniforme, i
s’utilitza en el 98% dels intercanvis co-
mercials internacionals.

El Conveni internacional sobre el Sis-
tema harmonitzat de designació i codifi-
cació de les mercaderies, fet a Brussel·les
el 14 de juny de 1983, va entrar en vigor
l’1 de gener de 1988. Des d’aquesta data,
l’annex del Conveni internacional sobre
el Sistema harmonitzat ha estat esmenat

l’any 1992, 1996 i l’any 2002, i la versió
que s’adjunta a aquest Conveni corres-
pon a la versió de designació i codifica-
ció de mercaderies de l’any 1996.

L’Acord d’Unió Duanera del 28 de juny
de 1990, signat entre el Principat d’An-
dorra i la Comunitat Econòmica Euro-
pea, ha suposat la integració d’Andorra
en una Unió Duanera i com a con-
seqüència Andorra ha adoptat des de
l’any 1991 la mateixa codificació que els
altres països de la Unió Duanera, que és
l’establerta per aquest Conveni.

Per tant, l’adopció d’aquest Conveni
no suposarà un canvi en la pràctica dua-
nera però sí que permetrà reforçar la in-
tegració del Principat d’Andorra en
l’àmbit duaner internacional.

Atès que l’objectiu d’aquest Conveni
és principalment facilitar els intercanvis
comercials en l’àmbit internacional i que
aquest sistema també és utilitzat per
nombrosos països com a base per a
l’aplicació de la taxació i per a l’elabora-
ció de les estadístiques nacionals de co-
merç exterior;

Considerant l’evolució permanent de
les tècniques i de les estructures del co-
merç internacional, i amb la intenció de
garantir la millor aplicació del Conveni
internacional sobre el Sistema harmo-
nitzat de designació i codificació de mer-
caderies, el Govern trametrà les
modificacions successives aportades a
les disposicions contingudes en l’annex
nomenclatura del Sistema harmonitzat,
per a informació, al Consell General i als
Coprínceps, de conformitat amb l’article
25, apartat 2 de la Llei qualificada regula-
dora de l’activitat de l’Estat en matèria de
tractats del 19 de desembre de 1996;

Finalment, el Conveni preveu a l’arti-
cle 13, apartat 2, la possibilitat d’avançar
la data d’entrada en vigor mitjançant una
declaració formulada en el moment del
dipòsit de l’instrument d’adhesió. En
aquest sentit, es formula la declaració
següent:

“De conformitat amb l’apartat 2 de l’ar-
ticle 13, el Conveni internacional sobre
el Sistema harmonitzat de designació i
codificació de les mercaderies, fet a
Brussel·les el 14 de juny de 1983, esme-
nat pel Protocol d’esmena del 24 de juny
de 1986, entrarà en vigor al Principat

d’Andorra el primer dia del més següent
a la data en què s’hagi dipositat l’instru-
ment d’adhesió prop del secretari gene-
ral de l’Organització Mundial de
Duanes.”

Tenint en compte les consideracions
esmentades, s’aprova:

L’adhesió d’Andorra al Conveni inter-
nacional sobre el Sistema harmonitzat de
designació i codificació de les mercade-
ries, fet a Brussel·les el 14 de juny de
1983, esmenat pel Protocol d’esmena del
24 de juny de 1986.

El Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i
Cooperació donarà a conèixer la data en
què el Conveni entrarà en vigor per al
Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 15 de desembre del
2005

Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Joan Enric Vives Sicília Jacques Chirac
Bisbe d’Urgell President de la

República Francesa
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
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Conveni
internacional sobre el
sistema harmonitzat de
designació i codificació de
les mercaderies
(fet a Brussel·les, 14 de
juny de 1983)
Esmenat pel Protocol
d’esmena al Conveni
internacional sobre el
sistema harmonitzat de
designació i codificació de
les mercaderies del 24 de
juny de 1986

Preàmbul

Les parts contractants en el present
Conveni, elaborat sota els auspicis del
Consell de Cooperació Duanera,

Amb el desig de facilitar el comerç in-
ternacional;

Amb el desig de facilitar la compilació,
la comparació i l’anàlisi de les estadísti-
ques, en particular les del comerç inter-
nacional;

Amb el desig de reduir les despeses
que comporta la necessitat d’atribuir a
les mercaderies una nova designació,
una nova classificació i un nou codi
quan, en el decurs dels intercanvis inter-
nacionals, passen d’un sistema de classi-
ficació a un altre, i de facilitar la
uniformització dels documents comer-
cials així com la transmissió de dades;

Considerant que l’evolució de les
tècniques i les estructures del comerç in-
ternacional fa necessàries unes modifi-
cacions importants al Conveni sobre la
nomenclatura per a la classificació de les
mercaderies en els aranzels duaners fet a
Brussel·les el 15 de desembre de 1950;

Considerant també que el grau de de-
tall requerit a efectes aranzelaris i es-
tadístics per als governs i els medis
comercials supera actualment de lluny el
que ofereix la nomenclatura annexada al
Conveni citat anteriorment;

Considerant que és important de dis-
posar, a efectes de les negociacions co-

mercials internacionals, de dades exac-
tes i comparables;

Considerant que el Sistema harmo-
nitzat està destinat a ésser utilitzat per es-
tablir els aranzels i les estadístiques
referents als diferents tipus de transport
de les mercaderies;

Considerant que el Sistema harmo-
nitzat està destinat a ésser incorporat, en
la mesura en què sigui possible, als siste-
mes comercials de designació i codifica-
ció de les mercaderies;

Considerant que el Sistema harmo-
nitzat està destinat a afavorir l’establi-
ment d’una correlació tant estreta com
sigui possible entre les estadístiques del
comerç d’importació i exportació, d’una
banda, i les estadístiques de producció,
de l’altra;

Considerant que cal mantenir una es-
treta correlació entre el Sistema harmo-
nitzat i la Classificació tipus per al
comerç internacional (CTCI) de les Na-
cions Unides;

Considerant que cal respondre a les
necessitats mencionades més amunt
mitjançant una nomenclatura aranzelària
i estadística combinada que pot ésser uti-
litzada per les diverses parts que interve-
nen en el comerç internacional;

Considerant que és important de ga-
rantir l’actualització del Sistema harmo-
nitzat, en funció de l’evolució de les
tècniques i les estructures del comerç in-
ternacional;

Considerant els treballs que ja ha dut a
terme en aquest àmbit el Comitè del Sis-
tema Harmonitzat establert pel Consell
de Cooperació Duanera;

Considerant que, si el Conveni sobre
la nomenclatura anteriorment esmentat
ha esdevingut un instrument eficaç per
assolir un determinat nombre d’aquests
objectius, el millor mitjà per aconseguir
els resultats desitjats és concloure un
nou conveni internacional;

Han convingut el següent:

Article 1
Definicions

Als efectes del present Conveni s’en-
tén:

a) per Sistema harmonitzat de
designació i codificació de les merca-
deries, anomenat d’ara endavant Siste-
ma harmonitzat: la nomenclatura que
comprèn les posicions i les subposi-
cions i els codis numèrics que hi cor-
responen, les ” de seccions, de
capítols i de subposicions com també
les normes generals per a la interpreta-
ció del Sistema harmonitzat, que figu-
ren en l’annex al present Conveni;

b) per nomenclatura aranzelària: una
nomenclatura establerta segons la le-
gislació de la part contractant per a la
percepció dels drets de duana a la im-
portació;

c) per nomenclatures estadístiques:
nomenclatures de mercaderies elabo-
rades per la part contractant per
recollir dades que han de servir per a
l’elaboració d’estadístiques del co-
merç d’importació i d’exportació;

d) per nomenclatura aranzelària i es-
tadística combinada: una nomenclatu-
ra combinada que integra la
nomenclatura aranzelària i les nomen-
clatures estadístiques i jurídicament
prescrita per la part contractant a l’e-
fecte de la declaració de les mercade-
ries a la importació;

e) per Conveni que estableix la creació
del Consell: el Conveni que estableix
la creació d’un Consell de Cooperació
Duanera fet a Brussel·les el 15 de de-
sembre de 1950;

f) per Consell: el Consell de Coopera-
ció Duanera que disposa la lletra e)
anterior;

g) per secretari general: el secretari ge-
neral del Consell;

h) per ratificació: la ratificació pròpia-
ment dita, l’acceptació o l’aprovació.

Article 2
Annex

L’annex al present Conveni en forma
part integrant i tota referència a aquest
Conveni s’aplica també a aquest annex.

Article 3
Obligacions de les parts contractants

1. Amb reserva de les excepcions que
es mencionen a l’article 4:
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a) Cada part contractant es compro-
met, llevat aplicació de les disposi-
cions de la lletra c) del present apartat,
a fer que, a partir de la data en què el
present Conveni entri en vigor res-
pecte d’ella, les seves nomenclatures
aranzelàries i estadístiques siguin con-
formes al Sistema harmonitzat. Per
tant, per a l’establiment de les seves
nomenclatures aranzelàries i estadísti-
ques es compromet:

1r) a utilitzar totes les posicions i les
subposicions del Sistema harmo-
nitzat, sense cap adjunció ni modifi-
cació, i també els codis numèrics que
hi corresponen;
2n) a aplicar les normes generals per
a la interpretació del Sistema harmo-
nitzat i també totes les notes de sec-
cions, de capítols i subposicions i a
no modificar l’abast de les seccions,
capítols, posicions o subposicions
del Sistema harmonitzat;
3r) a seguir l’ordre de numeració del
Sistema harmonitzat;

b) Cada part contractant posa igual-
ment a la disposició del públic les se-
ves estadíst iques del comerç
d’importació i exportació de confor-
mitat amb el codi de sis xifres del Siste-
ma harmonitzat, o a iniciativa
d’aquesta part contractant més enllà
d’aquest nivell, en la mesura en què
aquesta publicació no sigui exclosa
per raons excepcionals com ara les
que fan referència al caràcter confi-
dencial de les informacions d’ordre
comercial o a la seguretat nacional;

c) Cap disposició del present article no
obliga les parts contractants a utilitzar
les subposicions del Sistema harmo-
nitzat en la seva nomenclatura aranze-
lària, amb la condició que es conformi,
en la seva nomenclatura aranzelària i
estadística combinada, a les obliga-
cions que s’estableixen als punts a)1r),
a)2n) i a)3r) anteriors.

2. En acceptar els compromisos que
s’estableixen a l’apartat 1 a) del present
article, cada part contractant pot aportar
les adaptacions de text que siguin indis-
pensables per donar efecte al Sistema
harmonitzat respecte de la seva legisla-
ció nacional.

3. Cap disposició del present article no
prohibeix a les parts contractants crear, a

l’interior de les seves nomenclatures
aranzelàries o estadístiques, subdivi-
sions per a la classificació de les merca-
deries a un nivell més enllà del Sistema
harmonitzat, amb la condició que aques-
tes subdivisions s’afegeixin i es codifi-
quin a un nivell superior al del codi
numèric de sis xifres que figura en l’an-
nex al present Conveni.

Article 4
Aplicació parcial per als països en

desenvolupament

1. Tot país en desenvolupament, part
contractant, pot diferir l’aplicació d’una
part o de la totalitat de les subposicions
del Sistema harmonitzat durant el perío-
de que pugui ser necessari tenint en
compte l’estructura del seu comerç inter-
nacional o les seves capacitats adminis-
tratives.

2. Tot país en desenvolupament, part
contractant, que opta per una aplicació
parcial del Sistema harmonitzat de con-
formitat amb les disposicions del present
article es compromet a fer tot el possible
per aplicar el Sistema harmonitzat com-
plet de sis xifres durant els cinc anys
següents a la data en què el present Con-
veni entri en vigor respecte d’ell o en
qualsevol altre termini que pugui creure
convenient tenint en compte les disposi-
cions de l’apartat 1 del present article.

3. Tot país en desenvolupament, part
contractant, que opta per una aplicació
parcial del Sistema harmonitzat de con-
formitat amb les disposicions del present
article aplica ja sigui totes les subposi-
cions amb dos guions d’una subposició
amb un guió o cap, ja sigui totes les
subposicions amb un guió d’una posició
o cap. En aquests casos d’aplicació par-
cial, la sisena xifra o la cinquena i sisena
xifres corresponents a la part del codi del
Sistema harmonitzat que no s’aplica se
substitueixen per “0” o “00” respectiva-
ment.

4. Tot país en desenvolupament que
opta per una aplicació parcial del Siste-
ma harmonitzat de conformitat amb les
disposicions del present article notifica
al secretari general, en esdevenir part
contractant, les subposicions que no
aplicarà a la data en què el present Con-
veni entri en vigor respecte d’ell i també

li notifica les subposicions que aplica ul-
teriorment.

5. Tot país en desenvolupament que
opta per una aplicació parcial del Siste-
ma harmonitzat de conformitat amb les
disposicions del present article pot noti-
ficar al secretari general, en esdevenir
part contractant, que es compromet for-
malment a aplicar el Sistema harmonitzat
complet de sis xifres en els tres anys
següents a la data en què el present Con-
veni entri en vigor respecte d’ell.

6. Tot país en desenvolupament, part
contractant, que aplica parcialment el
Sistema harmonitzat de conformitat amb
les disposicions del present article queda
alliberat de les disposicions que es des-
prenen de l’article 3 pel que fa referència
a les subposicions que no aplica.

Article 5
Assistència tècnica als països en

desenvolupament

Els països desenvolupats, parts con-
tractants, ofereixen als països en desen-
volupament que ho sol·liciten una
assistència tècnica segons les modalitats
convingudes de comú acord, i que trac-
ten especialment de la formació de per-
sonal, de la transposició de les seves
nomenclatures actuals al Sistema harmo-
nitzat i d’assessorament sobre les mesu-
res que cal prendre per tenir al dia els
seus sistemes transposats, tenint en
compte les esmenes aportades al Sistema
harmonitzat, com també pel que fa a
l’aplicació de les disposicions del pre-
sent Conveni.

Article 6
Comitè del Sistema harmonitzat

1. De conformitat amb el present Con-
veni, s’institueix un Comitè denominat
Comitè del Sistema harmonitzat, format
per representants de cada part contrac-
tant.

2. El Comitè del Sistema harmonitzat
es reuneix per regla general almenys dos
cops l’any.

3. Les seves reunions les convoca el
secretari general i, llevat que les parts
contractants no decideixin el contrari, se
celebren a la seu del Consell.

4. En el si del Comitè del Sistema har-
monitzat, cada part contractant té dret a
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un vot; no obstant això, a l’efecte del
present Conveni i sense perjudici de
qualsevol Conveni que es pugui con-
cloure en un futur, quan una unió dua-
nera o econòmica i també un o diversos
estats membres són parts contractants,
aquestes parts contractants només eme-
ten en el seu conjunt un únic vot. El ma-
teix succeeix quan tots els estats
membres d’una unió duanera o
econòmica que pot esdevenir part con-
tractant segons les disposicions de l’arti-
cle 11 b) esdevenen parts contractants,
en el seu conjunt només emeten un únic
vot.

5. El Comitè del Sistema harmonitzat
elegeix el seu president i també un o di-
versos vicepresidents.

6. Estableix el seu reglament intern per
decisió presa per majoria dels dos terços
dels vots atribuïts als seus membres.
Aquest reglament queda sotmès a l’apro-
vació del Consell.

7. Invita, si ho considera oportú, les or-
ganitzacions intergovernamentals i altres
organitzacions internacionals a partici-
par en els seus treballs en qualitat d’ob-
servadors.

8. Crea, si escau, subcomitès o grups
de treball, tenint en compte principal-
ment les disposicions de l’apartat 1 a) de
l’article 7, i determina la composició, els
drets relatius al vot i el reglament intern
d’aquests òrgans.

Article 7
Funcions del Comitè

1. El Comitè del Sistema harmonitzat
exerceix, tenint en compte les disposi-
cions de l’article 8, les funcions següents:

a) proposa qualsevol projecte d’esme-
na al present Conveni que estima con-
venient tenint en compte
especialment les necessitats dels usua-
ris i l’evolució de les tècniques o les
estructures del comerç internacional;

b) redacta notes expl icat ives,
dictàmens de classificació i altres
dictàmens per a la interpretació del
Sistema harmonitzat;

c) formula recomanacions per tal de
garantir una interpretació i una aplica-
ció uniformes del Sistema harmo-
nitzat;

d) reuneix i difon totes les informa-
cions relatives a l’aplicació del Sistema
harmonitzat;

e) proporciona, d’ofici o a petició, in-
formacions o assessoraments sobre to-
tes les qüestions referents a la
classificació de les mercaderies al Sis-
tema harmonitzat, a les parts contrac-
tants, als estats membres del Consell i
també a les organitzacions intergover-
namentals i altres organitzacions inter-
nacionals que el Comitè estima
adequades;

f) presenta a cada sessió del Consell
informes sobre les seves activitats, in-
cloent les propostes d’esmena, les no-
tes explicatives, els dictàmens de
classificació i altres dictàmens;

g) exerceix, pel que fa al Sistema har-
monitzat, tots aquells poders o fun-
cions que el Consell o les parts
contractants poden considerar útils.

2. Les decisions administratives del
Comitè del Sistema harmonitzat que te-
nen incidències pressupostàries queden
sotmeses a l’aprovació del Consell.

Article 8
Funcions del Consell

1. El Consell examina les propostes
d’esmena al present Conveni elaborades
pel Comitè del Sistema harmonitzat i les
recomana a les parts contractants de
conformitat amb el procediment que dis-
posa l’article 16, llevat que un estat mem-
bre del Consell que és part contractant
en el present Conveni demani que la to-
talitat o una part de les propostes en
qüestió es torni a enviar davant del Co-
mitè per tornar-les a examinar.

2. Les notes explicatives, els dictàmens
de classificació, els altres dictàmens re-
ferents a la interpretació del Sistema har-
monitzat i les recomanacions destinades
a garantir una interpretació i una aplica-
ció uniformes del Sistema harmonitzat
que s’han redactat en el decurs d’una
sessió del Comitè del Sistema harmo-
nitzat de conformitat amb les disposi-
cions de l’apartat 1 de l’article 7, es
consideraran aprovats pel Consell si,
abans de l’acabament del segon mes
següent al mes en el decurs del qual s’ha
clausurat la sessió del Comitè, cap part
contractant en el present Conveni no ha

notificat al secretari general que demana
que la qüestió sigui sotmesa al Consell.

3. Quan al Consell se li planteja una
qüestió de conformitat amb les disposi-
cions de l’apartat 2 del present article,
aprova les esmentades notes explicati-
ves, els dictàmens de classificació, els al-
tres dictàmens o les recomanacions,
llevat que un estat membre del Consell
que és part contractant en el present
Conveni demani que es tornin a enviar
totes o una part davant el Comitè per tor-
nar-les a examinar.

Article 9
Tipus dels drets de duana

Pel present Conveni, les parts contrac-
tants no prenen cap compromís pel que
fa referència als tipus dels drets de dua-
na.

Article 10
Arranjament de controvèrsies

1. Tota controvèrsia entre les parts
contractants pel que fa a la interpretació
o l’aplicació del present Conveni es re-
sol, sempre que això sigui possible,
mitjançant negociacions directes entre
les parts esmentades.

2. Tota controvèrsia que no sigui resol-
ta d’aquesta manera, serà sotmesa per
les parts afectades en la controvèrsia al
Comitè del Sistema harmonitzat, que
l’examina i fa les recomanacions per tal
d’arribar a la seva resolució.

3. Si el Comitè del Sistema harmonitzat
no pot resoldre la controvèrsia, l’ha de
sotmetre davant del Consell, que fa reco-
manacions de conformitat amb l’article
III e) del Conveni, que estableix la crea-
ció del Consell.

4. Les parts en la controvèrsia poden
acordar prèviament acceptar les recoma-
nacions del Comitè o del Consell.

Article 11
Condicions que es requereixen per

esdevenir part contractant

Poden esdevenir parts contractants en
el present Conveni:

a) els estats membres del Consell;

b) les unions duaneres o econòmiques
a les quals s’ha transferit la competèn-
cia per concloure tractats referents a
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algunes o a totes les matèries regides
pel present Conveni; i

c) tot altre estat que el secretari gene-
ral hagi invitat a aquest efecte, de con-
formitat amb les instruccions del
Consell.

Article 12
Procediment per esdevenir part

contractant

1. Tot estat o unió duanera o econòmi-
ca que compleixi les condicions requeri-
des pot esdevenir part contractant en el
present Conveni:

a) signant-lo, sense reserva de ratifica-
ció;

b) lliurant un instrument de ratificació
després d’haver-lo signat amb reserva
de ratificació;

c) adherint-s’hi un cop el Conveni ja
no estigui obert a la signatura.

2. El present Conveni queda obert fins
al 31 de desembre de 1986 a la seu del
Consell, a Brussel·les, a la signatura dels
estats i de les unions duaneres o
econòmiques a què fa referència l’article
11. Després d’aquesta data, quedarà
obert a la seva adhesió.

3. Els instruments de ratificació o
d’adhesió es dipositen prop del secretari
general.

Article 13
Entrada en vigor

1. El present Conveni entra en vigor l’1
de gener que segueix a un termini mínim
de tres mesos després que disset estats o
unions duaneres o econòmiques esmen-
tats a l’article 11, l’hagin signat sense re-
serva de ratificació o hagin dipositat els
seus instruments de ratificació o adhe-
sió, però no abans de l’1 de gener de
1988.

2. Respecte de tot estat o unió duanera
o econòmica que signa el present Con-
veni sense reserva de ratificació, que el
ratifica o que s’hi adhereix després d’ha-
ver assolit el nombre mínim requerit a
l’apartat 1 del present article, el present
Conveni entra en vigor l’1 de gener
següent a un termini de dotze mesos
com a mínim i de vint-i-quatre mesos
com a màxim, a la data en què, sense
precisar una data més propera, aquest

estat o aquesta unió duanera o econòmi-
ca hagin signat el Conveni sense reserva
de ratificació o dipositat el seu instru-
ment de ratificació o adhesió. No obstant
això, la data d’entrada en vigor que es
desprèn de les disposicions del present
apartat no pot ésser anterior a la que es-
tableix l’apartat 1 del present article.

Article 14
Aplicació per als territoris dependents

1. Tot estat pot, ja sigui en el moment
d’esdevenir part contractant en el pre-
sent Conveni, ja sigui ulteriorment, noti-
ficar al secretari general que aquest
Conveni s’estén al conjunt o a alguns
dels territoris les relacions internacionals
dels quals es troben sota la seva respon-
sabilitat i que es designen en la notifica-
ció. Aquesta notificació entra en vigor l’1
de gener següent a un termini de dotze
mesos com a mínim i de vint-i-quatre
mesos com a màxim, a la data en què el
secretari general la rep, llevat que s’hi
precisi una data més propera. No obstant
això, el present Conveni no es pot apli-
car en aquests territoris abans que entri
en vigor respecte de l’estat interessat.

2. El present Conveni deixa de ser
aplicable en el territori designat en la
data en què les relacions internacionals
d’aquest territori ja no es troben sota la
responsabilitat de la part contractant o
en tota data anterior notificada al secre-
tari general en les condicions previstes a
l’article 15.

Article 15
Denúncia

El present Conveni es conclou per una
durada il·limitada. No obstant això, tota
part contractant el pot denunciar i la
denúncia entrarà en vigor un any des-
prés que el secretari general hagi rebut
l’instrument de denúncia, llevat que en
aquesta hi consti una data més allunya-
da.

Article 16
Procediment d’esmena

1. El Consell pot recomanar a les parts
contractants esmenes al present Conve-
ni.

2. Tota part contractant pot notificar al
secretari general que formula una objec-
ció en contra d’una esmena recomana-

da, i posteriorment pot retirar aquesta
objecció en el termini que consta a l’a-
partat 3 del present article.

3. Tota esmena recomanada es consi-
dera acceptada al cap de sis mesos a
comptar de la data en què el secretari ge-
neral ha notificat l’esmena esmentada,
amb la condició que en finalitzar aquest
termini no hi hagi cap objecció.

4. Les esmenes acceptades entren en
vigor per a totes les parts contractants en
una de les dates següents:

a) en el cas que l’esmena recomanada
sigui notificada abans de l’1 d’abril, l’1
de gener del segon any següent a la
data d’aquesta notificació, o

b) en el cas que l’esmena recomanada
sigui notificada l’1 d’abril o més tard,
l’1 de gener del tercer any següent a la
data d’aquesta notificació.

5. En la data que preveu l’apartat 4 del
present article, les nomenclatures es-
tadístiques de cada part contractant, com
també la seva nomenclatura aranzelària
o, en el cas previst a l’apartat 1 c) de l’ar-
ticle 3, la seva nomenclatura aranzelària
o estadística combinada, han de ser con-
formes al Sistema harmonitzat esmenat.

6. Tot estat o unió duanera o econòmi-
ca que signa el present Conveni sense re-
serva de ratificació, el ratifica o s’hi
adhereix, es considera que ha acceptat
les esmenes que, en la data en què
aquest estat o aquesta unió duanera ha
esdevingut part contractant, han entrat
en vigor o han estat acceptades de con-
formitat amb les disposicions de l’apartat
3 del present article.

Article 17
Drets de les parts contractants respecte

al Sistema harmonitzat

Pel que fa a les qüestions relatives al
Sistema harmonitzat, l’apartat 4 de l’arti-
cle 6, l’article 8 i l’apartat 2 de l’article 16
confereixen a cada part contractant uns
drets:

a) respecte a totes les parts del Sistema
harmonitzat, que aplica de conformitat
amb les disposicions del present Con-
veni; o

b) fins a la data en què el present Con-
veni entra en vigor respecte de la part
contractant interessada, de conformi-
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tat amb les disposicions de l’article 13,
pel que fa a totes les parts del Sistema
harmonitzat que està obligada a apli-
car en aquesta data de conformitat
amb les disposicions del present Con-
veni; o

c) pel que fa a totes les parts del Siste-
ma harmonitzat, amb la condició que
s’hagi compromès formalment a apli-
car el Sistema harmonitzat complet de
sis xifres en el termini de tres anys es-
tablert a l’apartat 5 de l’article 4 i fins a
l’expiració d’aquest termini.

Article 18
Reserves

No s’admet cap reserva al present
Conveni.

Article 19
Notificacions del secretari general

El secretari general notifica a les parts
contractants, als altres estats signataris,
als estats membres del Consell que no
són parts contractants en el present Con-
veni i al secretari general de l’Organitza-
ció de les Nacions Unides:

a) les notificacions rebudes de confor-
mitat amb l’article 4;

b) les signatures, les ratificacions i les
adhesions que es preveuen a l’article
12;

c) la data en què el present Conveni
entra en vigor de conformitat amb l’ar-
ticle 13;

d) les notificacions rebudes de confor-
mitat amb l’article 14;

e) les denúncies rebudes de conformi-
tat amb l’article 15;

f) les esmenes al present Conveni re-
comanades de conformitat amb l’arti-
cle 16;

g) les objeccions formulades a les es-
menes recomanades de conformitat
amb l’article 16, i també la seva even-
tual retirada;

h) les esmenes acceptades de confor-
mitat amb l’article 16, i també la data
de la seva entrada en vigor.

Article 20
Registre davant les Nacions Unides

De conformitat amb l’article 102 de la
Carta de les Nacions Unides, el present
Conveni està registrat a la Secretaria de
les Nacions Unides a petició del secretari
general del Consell.

En testimoni de la qual cosa els
sotasignats, degudament autoritzats, han
signat el present Conveni.

Fet a Brussel·les, el 14 de juny de 1983,
en llengua anglesa i francesa, ambdós
textos igualment fefaents, en un únic
exemplar que es diposita prop del secre-
tari general del Consell, que en tramet
còpies certificades conformes a tots els
estats i a totes les unions duaneres o
econòmiques a què fa referència l’article
11.

Annex
Nomenclatura del sistema
harmonitzat

Índex: Regles generals per a la
interpretació del sistema
harmonitzat

Secció I. Animals vius i productes del
regne animal
Notes de secció.
1. Animals vius.
2. Carns i menuts comestibles.
3. Peixos i crustacis, mol·luscs i altres
invertebrats aquàtics.
4. Llet i productes làctics; ous d’ocells;
mel natural; productes comestibles
d’origen animal, no esmentats ni in-
closos en altres partides.
5. Altres productes d’origen animal no
esmentats ni inclosos en altres parti-
des.

Secció II. Productes del regne vegetal
Notes de secció.
6. Plantes vives i productes de floricul-
tura.
7. Llegums, plantes, arrels i tubercles
alimentaris.
8. Fruits comestibles; pells de cítrics o
de melons.
9. Cafè, te, mate i espècies.
10. Cereals.
11. Productes de farineria; malt; mi-
dons i fècules; inulina; gluten de for-
men.

12. Llavors i fruits oleaginosos; llavors,
grans i fruits diversos; plantes indus-
trials o medicinals; palles i farratges.
13. Gomes, resines i altres sucs i ex-
tractes vegetals.
14. Matèries per trenar i altres
productes d’origen vegetal, no esmen-
tats ni inclosos en altres partides.

Secció III. Greixos i olis animals o ve-
getals; productes de llur dissociació;
greixos alimentaris elaborats; ceres
d’origen animal o vegetal
15. Greixos i olis animals o vegetals;
productes de llur dissociació; greixos
alimentaris elaborats; ceres d’origen
animal o vegetal.

Secció IV. Productes de les indústries
alimentàries; begudes, líquids al-
cohòlics i vinagres; tabacs i succedanis
de tabac fabricats
Notes de secció.
16. Preparats de carns, de peixos o de
crustacis, de mol·luscs o d’altres inver-
tebrats aquàtics.
17. Sucres i articles ensucrats.
18. Cacau i els seus preparats.
19. Preparats a base de cereals, de fari-
nes, de midons, de fècules o de llet;
pastissos.
20. Preparats de llegums, d’hortalisses,
de fruits o d’altres parts de plantes.
21. Preparats alimentaris diversos.
22. Begudes, líquids alcohòlics i vina-
gres.
23. Residus i deixalles de les indústries
alimentàries; aliments preparats per a
animals.
24. Tabacs i succedanis de tabac fabri-
cats.

Secció V. Productes minerals
25. Sal; sofre; terres i pedres; guixos,
calçs i ciments.
26. Minerals, escòries i cendres.
27. Combustibles minerals, olis mi-
nerals i productes de llur destil·lació;
matèries bituminoses; ceres minerals.

Secció VI. Productes de les indústries
químiques o de les indústries con-
nexes
Notes de secció.
28. Productes químics inorgànics;
compostos inorgànics o orgànics de
metalls preciosos, d’elements radioac-
tius, de metalls de terres rares o
d’isòtops.
29. Productes químics orgànics.
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30. Productes farmacèutics.
31. Adobs.
32. Extractes adobadors o tintoris; ta-
nins i derivats; pigments i altres ma-
tèries colorants; pintures i vernissos;
màstics; tintes.
33. Olis essencials i resinoides; pro-
ductes de perfumeria o de tocador
preparats, i preparats cosmètics.
34. Sabons, agents de superfície
orgànics, preparats per a bugades,
preparats lubrificants, ceres artificials,
ceres preparades, productes de man-
teniment, espelmes i articles similars,
pastes de modelar, “ceres per a dentis-
tes” i composicions per a dentistes a
base de guix.
35. Matèries albuminoides; productes
a base de midons o de fècules modifi-
cats; coles; enzims.
36. Pólvores i explosius; articles de pi-
rotècnia; llumins; aliatges pirofòrics;
matèries inflamables.
37. Productes fotogràfics o cinemato-
gràfics.
38. Productes diversos de les indús-
tries químiques.

Secció VII. Matèries plàstiques i arti-
cles fets d’aquestes matèries; cautxú i
articles fets de cautxú
Notes de secció.
39. Matèries plàstiques i articles fets
d’aquestes matèries.
40. Cautxú i articles de cautxú.

Secció VIII. Pells en brut, cuirs, pelle-
teries i articles fets amb aquestes ma-
tèries; articles d’albarderia o de
selleria; articles de viatge, bosses i ob-
jectes similars; articles fets amb bu-
dells d’animals
41. Pells en brut (altres que les
pelleteries) i cuirs.
42. Objectes de cuir; articles d’albarde-
ria o de selleria; articles de viatge, bos-
ses i objectes similars; articles fets amb
budells d’animals.
43. Pelleteries i pells treballades; pelle-
teries factícies.

Secció IX. Fusta, carbó vegetal i arti-
cles de fusta; suro i articles de suro; ar-
ticles d’esparteria o de cistelleria
44. Fusta, carbó vegetal i articles de
fusta.
45. Suro i articles de suro.
46. Articles d’esparteria o de cistelleria.

Secció X. Pastes de fusta o d’altres ma-
tèries fibroses cel·lulòsiques; paper o
cartró per reciclar (deixalles i rebuigs);
paper i les seves aplicacions
47. Pastes de fusta o d’altres matèries
fibroses cel·lulòsiques; paper o cartró
per reciclar (deixalles i rebuigs).
48. Papers i cartrons; articles a base de
pasta de cel·lulosa, de paper o de cartró.
49. Productes de l’edició, de la premsa o
de les altres indústries gràfiques; textos
manuscrits o mecanografiats i plànols.

Secció XI. Matèries tèxtils i articles fets
d’aquestes matèries
Notes de secció.
50. Seda.
51. Llana, pèls fins o bastos; fils i teixits
de crin.
52. Cotó.
53. Altres fibres tèxtils vegetals; fils de
paper i teixits de fils de paper.
54. Filaments sintètics o artificials.
55. Fibres sintètiques o artificials dis-
contínues.
56. Buates, feltres i no-teixits; fils espe-
cials; cordills, cordes i caps; articles de
corderia.
57. Catifes i altres revestiments per al
sòl fets de matèries tèxtils.
58. Teixits especials; superfícies tèxtils
atofades; randes; tapissos; passamane-
ries; brodats.
59. Teixits impregnats, untats, reco-
berts o estratificats; articles tècnics fets
de matèries tèxtils.
60. Gèneres de punt.
61. Vestits i accessoris de vestimenta
de gènere de punt.
62. Vestits i accessoris de vestimenta
no de gènere de punt.
63. Altres articles tèxtils confeccionats;
assortiments; draps i roba vella.

Secció XII. Sabates, capells, paraigües,
para-sols, bastons, fuets, xurriaques i
llurs parts; plomes aprestades i articles
fets amb plomes; flors artificials; ob-
jectes a base de pel
64. Sabates, polaines i articles anàlegs;
parts d’aquests objectes.
65. Capells i parts de capells.
66. Paraigües, ombrel·les, para-sols,
bastons, seients de boga, fuets, xurria-
ques i llurs parts.
67. Plomes i plomissol aprestats i arti-
cles fets amb plomes o amb plomissol;
flors artificials; objectes a base de pel.

Secció XIII. Productes de pedres, guix,
ciment, amiant, mica o matèries anàlo-
gues; productes ceràmics; vidre i arti-
cles de vidre
68. Productes de pedres, guix, ciment,
amiant, mica o matèries anàlogues.
69. Productes ceràmics.
70. Vidre i articles de vidre.

Secció XIV. Perles fines o de cultiu, pe-
dres gemmes o similars, metalls pre-
ciosos, plaqués o dublés damunt
metalls preciosos i objectes fets d’a-
questes matèries; bijuteria; monedes
71. Perles fines o de cultiu, pedres
gemmes o similars, metalls preciosos,
plaqués o dublés damunt metalls pre-
ciosos i objectes fets d’aquestes ma-
tèries; bijuteria; monedes.

Secció XV. Metalls comuns i productes
fets d’aquests metalls
Notes de secció.
72. Fosa, ferro i acer.
73. Productes de fosa, de ferro o d’acer.
74. Coure i productes de coure.
75. Níquel i productes de níquel.
76. Alumini i productes d’alumini.
77. (Reservat per a una eventual uti-
lització futura en el sistema harmo-
nitzat).
78. Plom i productes de plom.
79. Zinc i productes de zinc.
80. Estany i productes d’estany.
81. Altres metalls comuns; cermets;
productes fets d’aquestes matèries.
82. Eines i einam, articles de ganivete-
ria i coberts de taula, fets de metalls
comuns; parts d’aquests articles, fetes
de metalls comuns.
83. Productes diversos fets de metalls
comuns.

Secció XVI. Màquines i aparells, material
elèctric i llurs parts; aparells d’enregis-
trament o de reproducció del so, apa-
rells d’enregistrament o de reproducció
de les imatges i del so en televisió, i parts
i accessoris d’aquests aparells
Notes de secció.
84. Reactors nuclears, calderes, màqui-
nes, aparells i ginys mecànics; parts
d’aquestes màquines o aparells.
85. Màquines, aparells i materials elèc-
trics i llurs parts; aparells d’enregistra-
ment o de reproducció del so, aparells
d’enregistrament o de reproducció de
les imatges i del so en televisió, i parts i
accessoris d’aquests aparells.
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Secció XVII. Material de transport
Notes de secció.
86. Vehicles i material ferroviari o simi-
lars i llurs parts; aparells mecànics (in-
closos els electromecànics) de
senyalització per a vies de comunicació.
87. Vehicles automòbils, tractors, ci-
cles, bicicletes i altres vehicles terres-
tres, llurs parts i accessoris.
88. Navegació aèria o espacial.
89. Navegació marítima o fluvial.

Secció XVIII. Instruments i aparells
d’òptica, de fotografia o de cinemato-
grafia, de mesura, de control o de pre-
cis ió; instruments i aparel ls
medicoquirúrgics; rellotgeria; instru-
ments de música; parts i accessoris
d’aquests instruments o aparells
Notes de secció.
90. Instruments i aparells d’òptica, de
fotografia o de cinematografia, de me-
sura, de control o de precisió; instru-
ments i aparells medicoquirúrgics;
parts i accessoris d’aquests instru-
ments o aparells.
91. Rellotgeria.
92. Instruments de música; parts i ac-
cessoris d’aquests instruments.

Secció XIX. Armes, municions i llurs
parts i accessoris
93. Armes, municions i llurs parts i ac-
cessoris.

Secció XX. Mercaderies i productes di-
versos
94. Mobles; mobiliari medicoquirúr-
gic; articles i roba per a llit i similars;
aparells d’enllumenat no esmentats ni
inclosos en altres partides; llums pu-
blicitaris, rètols lluminosos, plaques
indicadores lluminoses i articles simi-
lars; construccions prefabricades.
95. Joguines, jocs, articles per a diver-
sió o per a esport; llurs parts i
accessoris.
96. Productes diversos.

Secció XXI. Objectes d’art, de col·lec-
ció o d’antiguitat
97. Objectes d’art, de col·lecció o d’an-
tiguitat.
***
98. (Reservat per a certs ús particular
de les parts contractants)
99. (Reservat per a certs ús particular
de les parts contractants)

Abreviacions i símbols

ASTM American Society for Testing
Materials (Societat Americana
d’assaig de materials)

Bq Becquerel
ºC Grau(s) Celsius
cg Centígram(s)
cm Centímetre(s)
Cm² Centímetre(s) quadrat(s)
Cm³ Centímetre(s) cúbic(s)
CN Centinewton(s)
G Gram(s)
Hz Hertz
IR Infraroig(rojos)
Kcal Quilocalorie(s)
Kg Quilogram(s)
Kgf Quilogram-força
KN Quilonewton(s)
KPa Quilopascal(s)
KV Quilovolt(s)
Kva Quilovolt(s)-ampere(s)
Kvar Quilovolt(s)-ampere(s) reactiu(s)
KW Quilowatt(s)
L Litre(s)
M Metre(s)
m- Meta-
M² Metre(s)-quadrat(s)
µCi Microcurie
Mm Mil·limetre(s)
MN Milinewton(s)
MPa Megapascal(s)
N Newton(s)
Núm. Número
o- Orto-
p- Para-
T Tona(es)
UV Ultraviolat(s)
V Volt(s)
Vol. Volum
W Watt(s)
% Per cent
Xº X grau(s)

Exemples

1500g/m² Mil cinc cents grams per metre
quadrat

15 ºC Quinze graus Celsius

Regles generals per a la interpretació
del sistema harmonitzat

La classificació de les mercaderies en
la Nomenclatura es fa d’acord amb els
principis següents:

1. L’enunciat dels títols de les Sec-
cions, Capítols o Subcapítols es conside-
ra que només té un valor indicatiu, ja que
la classificació es determina legalment
segons els termes de les posicions i de
les Notes de Seccions o de Capítols i,
quan no són contràries als termes d’a-
questes posicions i Notes, segons les
Regles següents:

2. a) Tota referència a un article en una
posició determinada cobreix aquest
article, encara que estigui incomplet o
no acabat, amb la condició que pre-
senti en les condicions les característi-
ques essencials de l’article complet o
acabat. Cobreix igualment l’article
complet o acabat, o que cal considerar
com a tal en virtut de les disposicions
precedents, tant si es presenta des-
muntat com muntat.

b) Tota menció d’una matèria en una po-
sició determinada es refereix a aquesta
matèria, ja sigui en estat pur, ja sigui bar-
rejada o associada amb altres matèries.
Igualment, tota menció a obratges en
una matèria determinada es refereix als
obratges constituïts totalment o parcial
per aquesta matèria. La classificació d’a-
quests productes barrejats o articles com-
postos s’efectua seguint els principis
enunciats en la Regla 3.

3. Quan les mercaderies sembli que
s’han de classificar en dues o més posi-
cions en aplicació de la Regla 2 b), o en
qualsevol altre cas, la classificació es fa
com segueix:

a) La posició més específica ha de te-
nir prioritat davant de posicions d’un
abast més general. Tanmateix, quan
dues o més posicions es refereixen ca-
dascuna a una part solament de les
matèries que constitueixen un pro-
ducte barrejat o un article compost, o a
una part solament dels articles en el
cas de mercaderies presentades en as-
sortiments condicionats per a la venda
al detall, aquestes posicions s’ha de
considerar, pel que fa a aquest pro-
ducte o aquest article, que són igual-
ment específiques fins i tot si una
d’elles en dóna, a més, una descripció
més precisa o més completa.

b) Els productes barrejats, els obratges
compostos de matèries diferents o
constituïts pel manegament d’articles
diferents i les mercaderies presentades
en assortiments condicionats per a la
venda al detall, la classificació dels
quals no pot ser efectuada en aplicació
de la Regla 3 a), es classifiquen segons
la matèria o l’article que els confereix
el caràcter essencial quan és possible
dur a terme aquesta determinació.

c) Cas que les Regles 3 a) i 3 b) no per-
metin fer la classificació, la mercaderia
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es classifica en la posició que figura úl-
tima per ordre de numeració entre
aquelles que són susceptibles de ser
preses en consideració vàlidament.

4. Les mercaderies que no poden ser
classificades en virtut de les Regles es-
mentades més amunt, es classifiquen en
la posició que correspongui als articles
més semblants.

5. A més de les disposicions prece-
dents, les Regles següents són aplicables
a les mercaderies que figuren a conti-
nuació:

a) Els estoigs per a aparells fotogràfics,
instruments de música, armes, instru-
ments de dibuix, els escrinys i els con-
tenidors semblants, especialment
condicionats per rebre un article de-
terminat o un assortiment, suscepti-
bles d’un ús prolongat i presentats
amb els articles als quals estan desti-
nats, es classifiquen amb aquests arti-
c les quan són del t ipus que
normalment es ven amb aquests.
Aquesta regla no fa referència, però,
als contenidors que confereixen al
conjunt el caràcter essencial.

b) Amb la reserva de les disposicions
de la Regla 5 a) anterior, els embalat-
ges que contenen mercaderies es clas-
sifiquen amb aquestes últimes quan
són del tipus que normalment s’utilitza
per a aquest tipus de mercaderies. No
obstant això, aquesta disposició no és
obligatòria quan els embalatges són
susceptibles de ser utilitzats vàlida-
ment de manera repetida.

6. La classificació de les mercaderies
en les subposicions d’una mateixa posi-
ció es determina legalment segons els
termes d’aquestes subposicions i de les
Notes de subposicions com també, mu-
tatis mutandis, segons les Regles més
amunt esmentades, amb el benentès que
només poder ser comparades les subpo-
sicions del mateix nivell. Als fins d’a-
questa Regla, les Notes de Seccions i de
Capítols són també aplicables llevat de
disposicions contràries.

Nomenclatura
del Sistema harmonitzat

Secció I. Animals vius i
productes del regne animal
Notes

1. Tota referència en la present secció a
un gènere particular o a una espècie parti-
cular d’animal s’aplica també, llevat que hi
hagi disposicions contràries, als animals jo-
ves d’aquest gènere o d’aquesta espècie.

2. Llevat que hi hagi disposicions con-
tràries, tota menció en la Nomenclatura
dels productes secs o dessecats inclou
també els productes deshidratats, eva-
porats o liofilitzats.

Capítol 1. Animals vius

Nota
1. El present capítol inclou tots els ani-

mals vius, exceptuats:

a) els peixos i crustacis, els mol·luscs i
altres invertebrats aquàtics dels núm.
03.01, 03.06 o 03.07;

b) els cultius de microorganismes i
dels altres productes del núm. 30.02;

c) els animals del núm. 95.08.
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Núm. de posició Codi del S.H.
01.01 Cavalls, ases, muls i muls somerins, vius.

- Cavalls:
0101.11 — Reproductors de pura raça
0101.19 — Altres
0101.20 - Ases, muls i muls somerins

01.02 Animals vius de l’espècie bovina.
0102.10 - Reproductors de pura raça:
0102.90 - Altres

01.03 Animals vius de l’espècie porcina.
0103.10 - Reproductors de pura raça

- Altres:
0103.91 — De pes inferior a 50 kg
0103.92 — De pes igual o superior a 50 kg

01.04 Animals vius de les espècies ovina o cabruna.
0104.10 - De l’espècie ovina
0104.20 - De l’espècie cabruna

01.05 Galls, gallines, ànecs, oques, galls dindi, polles
díndia i pintades, vius, de les espècies domèstiques.
- De pes no superior a 185 g:

0105.11 — Galls i gallines
0105.12 — Polles díndia i galls dindi
0105.19 — Altres

- Altres:
0105.92 — Galls i gallines d’un pes que no excedeixi de 2000 g
0105.93 — Galls i gallines d’un pes que excedeixi de 2000 g
0105.99 — Altres

01.06 0106.00 Altres animals vius.



Capítol 2. Carns i menuts
comestibles

Nota
1. El present capítol no inclou:

a) pel que fa als núm. 02.01 a 02.08 i
02.10, els productes impropis per a l’a-
limentació humana;

b) els budells, les bufetes i els
estómacs d’animals (núm. 05.04), ni la
sang d’animal (núm. 05.11 o 30.02);

c) els greixos animals altres que els
productes del núm. 02.09 (Capítol 15).

274 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006

Núm. de posició Codi del S.H.
02.01 Carns d’animals de l’espècie bovina, fresques o refrigerades.

0201.10 - En carcanades o mitges carcanades
0201.20 - Altres trossos no desossats
0201.30 - Desossades

02.02 Carns d’animals de l’espècie bovina congelades.
0202.10 - En carcanada o mitges carcanades
0202.20 - Altres trossos no desossats
0202.30 - Desossades

02.03 Carns d’animals de l’espècie porcina, fresques, refrigerades o congelades.
- Fresques o refrigerades:

0203.11 — En carcanades o mitges carcanades
0203.12 — Pernils, espatlles i llurs trossos, no desossats
0203.19 — Altres

- Congelades:
0203.21 — En carcanades o mitges carcanades
0203.22 — Pernils, espatlles i llurs trossos, no desossats
0203.29 — Altres

02.04 Carns d’animals de les espècies ovina o cabruna, fresques, refrigerades o congelades.
0204.10 - En carcanades i mitges carcanades de xai, fresques o refrigerades

- Altres carns d’animals de l’espècie ovina, fresques o refrigerades:
0204.21 — En carcanades o mitges carcanades
0204.22 — En altres trossos no desossats
0204.23 — Desossades
0204.30 — En carcanades i mitges carcanades de xai, congelades

- Altres carns d’animals de l’espècie ovina, congelades:
0204.41 — En carcanades o mitges carcanades
0204.42 — En altres trossos no desossats
0204.43 — Desossades
0204.50 — Carns d’animals de l’espècie cabruna

02.05 0205.00 Carns d’animals de les espècies cavallina, asinina o mular, fresques, refrigerades o congelades.

02.06 Menuts comestibles d’animals de les espècies bovina, porcina, ovina, cabruna, cavallina,
asinina o mular, frescos, refrigerats o congelats.

0206.10 - De l’espècie bovina, frescos o refrigerats
- De l’espècie bovina, congelada:

0206.21 — Llengües
0206.22 — Fetges
0206.29 — Altres
0206.30 - De l’espècie porcina, frescos o refrigerats

- De l’espècie porcina, congelats:
0206.41 — Fetges



Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 275

0206.49 — Altres
0206.80 - Altres, frescos o refrigerats
0206.90 - Altres, congelats

02.07 Carns i menuts comestibles, frescos, refrigerats o congelats, de l’aviram del núm. 01.05.
- De galls i gallines:

0207.11 — No tallats a trossos, frescos o refrigerats
0207.12 — No tallats a trossos, congelats
0207.13 — Trossos i menuts, frescos o refrigerats
0207.14 — Trossos i menuts, congelats

- Polles díndia i galls dindi:
0207.24 — No tallats a trossos, frescos o refrigerats
0207.25 — No tallats a trossos, congelats
0207.26 — Trossos i menuts, frescos o refrigerats
0207.27 — Trossos i menuts, congelats

- Ànecs, oques o pintades:
0207.32 — No tallats a trossos, frescos o refrigerats
0207.33 — No tallats a trossos, congelats
0207.34 — Foie gras, frescos o refrigerats
0207.35 — Altres, frescos o refrigerats
0207.36 — Altres, congelats

02.08 Altres carns i menuts comestibles, frescos, refrigerats o congelats.
0208.10 - De conills o de llebres
0208.20 - Cuixes de granotes
0208.90 - Altres

02.09 0209.00 Cansalada sense parts magres, greix de porc i greix d’aviram no fosos, frescos, refrigerats,
congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats.

02.10 Carns i menuts comestibles, salats o en salmorra, assecats o fumats; farines i pólvores,
comestibles, de carns o de menuts.
- Carns de l’espècie porcina:

0210.11 — Pernils, espatlles i llurs trossos, no desossats
0210.12 — Pits (enllardats) i llurs trossos
0210.19 — Altres
0210.20 - Carns de l’espècie bovina
0210.90 - Altres, incloses les farines i pólvores comestibles de carns o de menuts



Capítol 3. Peixos i crustacis,
mol·luscs i altres invertebrats
aquàtics

Nota
1. El present capítol no inclou:

a) els mamífers marins (núm. 01.06) i
llurs carns (núm. 02.08 o 02.10);

b) els peixos (inclosos llurs fetges, ous
i llets) i els crustacis, els mol·luscs i els
altres invertebrats aquàtics, morts i im-
propis per a l’alimentació humana a
causa de llur natura o de llur estat de
presentació (Capítol 5); les farines,
pólvores i aglomerats en forma de
comprimits de peixos o de crustacis,
mol· luscs o altres invertebrats
aquàtics, impropis per a l’alimentació
humana (núm. 23.01);

c) el caviar i els succedanis del caviar
preparats a partir d’ous de peix (núm.
16.04).

2. En el present capítol, l’expressió
“aglomerats en forma de comprimits”
designa els productes presentats en for-
ma de càpsules, boletes, etc. aglomerats
sigui per simple pressió, sigui per addi-
ció d’un aglomerant en poca quantitat.
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Núm. de posició Codi del S.H.
03.01 Peixos vius.

0301.10 - Peixos d’ornament
- Altres peixos vius:

0301.91 — Truites (Salmó trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

0301.92 — Anguiles (anguilla spp.)
0301.93 — Carpes
0301.99 — Altres

03.02 Peixos frescos o refrigerats, exceptuats els filets de peix i altres carns de peixos del núm. 03.04.
- Salmònids, exceptuats els fetges, els ous i les llets:

0302.11 — Truites (Salmó trutta,Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

0302.12 — Salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodururs),
salmons de l’Atlàntic (Salmó salar) i Salmons del Danubi (Hucho hucho)

0302.19 — Altres
- Peixos plans (Pleuronèctids, bòtids, Cinoglòssids, Solèids, Escoftàlmids i Citàrids), exceptuats els fetges,
els ous i les llets:

0302.21 — Halibuts (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0302.22 — Palaies (Pleuronectes platessa)
0302.23 — Llenguados (solea spp.)
0302.29 — Altres

- Tonyines (del gènere Thunnus), bacoretes o bonitol de vendre ratllat (euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), exceptuats els fetges, els ous i les llets:

0302.31 — Tonyines blanques o bacores (Thunnus alalunga)
0302.32 — Tonyines d’aletes grogues (Thunnus albacares)
0302.33 — Bacoretes o bonítols de ventre ratllat
0302.39 — Altres
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0302.40 - Arengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), exceptuats els fetges, els ous i les llets
0302.50 - Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), exceptuats els fetges, els ous i les llets

- Altres peixos, exceptuats els fetges, els ous i les llets:
0302.61 — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alatxes (Sardinella spp.), amploies o patoies (Sprattus

sprattus)
0302.62 — Bacallans del mar del Nord (melanogrammus aeglefinus)
0302.63 — Lluços negres (pollachius virens)
0302.64 — Verats i cavalles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302.65 — Esquals
0302.66 — Anguiles (Anguilla spp.)
0302.69 — Altres
0302.70 - Fetges, ous i llets

03.03 Peixos congelats, exceptuats els filets de peix i altres carns de peixos del núm. 03.04.
0303.10 - Salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus),
exceptuats els fetges, els ous i les llets
- Altres salmònids, exceptuats els fetges, els ous i les llets:

0303.21 — Truites (Salmó trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

0303.22 — Salmons de l’Atlàntic (Salmó salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho)
0303.29 — Altres

- Peixos plans (pleuronèctids, Bòtids, Cinoglòssids, Solèids, Escoftàlmids i Citàrids), exceptuats els fetges,
els ous i les llets

0303.31 — Halibuts (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0303.32 — Palaies (Pleuronectes platessa)
0303.33 — Llenguados (Solea spp.)
0303.39 — Altres

- Tonyines (del gènere Thunnus), bacoretes o bonitols de vendre ratlla (Euthynnus ( Katsuwonus)
pelamis), exceptuats els fetges, el ous i les llets

0303.41 — Tonyines blanques o bacores (Thunnus alalunga)
0303.42 — Tonyines d’aletes grogues (Thunnus albacares)
0303.43 — Bacoretes o bonítols de ventre ratllat
0303.49 — Altres
0303.50 - Arengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), exceptuats els fetges, els ous i les llets
0303.60 - Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), exceptuats els fetges, els ous i les llets

- Altres peixos, exceptuats els fetges, els ous i les llets:
0303.71 — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alatxes (Sardinella spp.), amploies o patoies (Sprattus

sprattus)
0303.72 — Bacallans del mar del Nord (Melanogrammus aeglefinus)
0303.73 — Lluços negres (Pollachius virens)
0303.74 — Verats i cavalles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0303.75 — Esquals
0303.76 — Anguilles (Anguilla spp.)
0303.77 — Llobarros i llobaros pigallats (Dicentrarchus labrax-Dicentrarchus punctatus)
0303.78 — Lluços del Nord (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0303.79 — Altres
0303.80 - Fetge, ous i llets

03.04 Filets de peixos i altres carns de peixos (àdhuc trinxades), frescos, refrigerats o congelats.
0304.10 - Frescos o refrigerats
0304.20 - Filets congelats
0304.90 - Altres

03.05 Peixos assecats, salats o en salmorra; peixos fumats, àdhuc cuits abans o durant el fumatge;
farines, pólvores i aglomerats en forma de comprimits de peix, aptes per a l’alimentació
humana.

0305.10 - Farines, pólvores i aglomerats en forma de comprimits de peix, aptes per a l’alimentació humana
0305.20 - Fetges, ous i llets de peixos, assecats, fumats, salats o en salmorra
0305.30 - Filets de peixos, assecats, salats o en salmorra, però no fumats

- Peixos fumats, inclosos els filets:
0305.41 — Salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus),
salmons de l’Atlàntic (Salmó salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho)
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0305.42 — Arengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305.49 — Altres

- Peixos assecats, àdhuc salats però no fumats:
0305.51 — Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.59 — Altres

- Peixos salats, però no assecats ni fumats, i peixos en salmorra:
0305.61 — Arengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305.62 — Bacallans (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.63 — Seitons (Engraulis spp.)
0305.69 — Altres

03.06 Crustacis, àdhuc separats de les closques, vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o
en salmorra; crustacis amb llurs closques, cuits en aigua o al vapor, àdhuc refrigerats,
congelats, assecats, salats o en salmorra; farines, pólvores i aglomerats en forma de comprimits
de crustacis, aptes per a l’alimentació humana.
- Congelats:

0306.11 — Llagostes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.12 — Llamàntols (Homarus spp.)
0306.13 — Llagostins i gambes
0306.14 — Crancs
0306.19 — Altres, inclosos les farines, les pólvores i els aglomerats en forma de comprimits de crustacis, aptes

per a l’alimentació humana
- No congelats:

0306.21 — Llagostes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.22 — Llamàntols (Homarus spp.)
0306.23 — Llagostins i gambes
0306.24 — Crancs
0306.29 — Altres, inclosos les farines, les pólvores i els aglomerats en forma de comprimits de crustacis, aptes

per a l’alimentació humana

03.07 Mol·luscs, àdhuc separats de la conquilla, vius, frescos, refrigerats, congelats, dessecats, salats o
en salmorra; invertebrats aquàtics altres que crustacis i mol·luscs, vius, frescos, refrigerats,
congelats, dessecats, salats o en salmorra; farines, pólvores i aglomerats en forma de
comprimits d’invertebrats aquàtics altres que els crustacis, aptes per a l’alimentació humana.

0307.10 - Ostres
- Petxines de pelegrí, pelegrines i altres petxines del gènere Pecten, Chlamys o Placopecten:

0307.21 — Vives fresques o refrigerades
0307.29 — Altres

- Musclos (Mytilus spp., Perna spp.):
0307.31 — Vius, frescos o refrigerats
0307.39 — Altres

- Sípia (Sèpia officinales, Rossia macrosoma) i sipions o morralets (Sepiola spp.); calamars i calarmasons
(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307.41 — Vius, frescos o refrigerats
0307.49 — Altres

- Pops (Octopus spp.):
0307.51 — Vius, frescos o refrigerats
0307.59 — Altres
0307.60 - Cargols, altres que marins

- Altres, inclosos les farines, les pólvores i els aglomerats en forma de comprimits d’invertebrats aquàtics
altres que els crustacis, aptes per a l’alimentació humana:

0307.91 — Vius, frescos o refrigerats
0307.99 — Altres



Capítol 4. Llet i productes làctics;
ous d’ocells; mel natural; productes
comestibles d’origen animal, no
esmentats ni inclosos en altres
partides

Notes
1. Es considera com a llet, la llet com-

pleta i la llet parcialment o completa-
ment descremada.

2. En el sentit del núm. 04.05:

a) El terme “mantega” s’entén com
mantega natural, mantega de lacto-
sèrum o mantega “recombinada” (fres-
ca, salada o rància àdhuc en recipients
hermèticament tancats) que provin-
guin exclusivament de la llet, on el
contingut en matèries grasses làcti-
ques sigui igual o superior a 80% però
sense excedir 95% en pes, el contingut
màxim en matèries sòlides no grasses
de la llet 2% en pes i el contingut
màxim en aigua del 16 % en pes. La
mantega no conté emulsificador però
pot contenir clorur de sodi, colorants
alimentaris, sals de neutralització i cul-
tius de bactèries làctiques inofensives.

b) L’expressió “pastes per untar làcti-
ques” s’entén per emulsions del tipus
“aigua-dins-oli” podent ésser untades
que continguin com a úniques ma-
tèries grasses, matèries grasses làcti-
ques i on el contingut en matèries
grasses làctiques sigui igual o superior
a 39% però inferior a 80% en pes.

3. Els productes obtinguts per concen-
tració del lactosèrum amb addició de llet
o de matèries grasses de la llet han de
classificar-se al núm. 04.06 com a format-
ges, sempre que presentin les tres carac-
terístiques següents:

a) tenir un contingut de matèries gras-
ses de la llet, calculat en pes sobre ex-
tracte sec, igual o superior al 5%;

b) tenir un contingut d’extracte sec,
calculat en pes, no inferior al 70% però
no superior al 85%;

c) estar presentats en alguna forma o
ésser susceptibles de ser-ho.

4. El present capítol no inclou:

a) els productes obtinguts a partir de
lactosèrum i amb un contingut en pes
de lactosa superior al 95%, expressats

en lactosa anhídrida calculada sobre
matèria seca (núm. 17.02);

ni

b) les albúmines (inclosos els concen-
trats de diverses proteïnes de lacto-
sèrum amb un contingut en pes,
calculat sobre matèria seca, de pro-
teïnes de lactosèrum superior al 80%)
(núm. 35.02) i les globulines (núm.
35.04).

Nota de sotsposicions
1. Als efectes del núm. 0404.10, s’en-

tén per lactosèrum modificat els produc-
tes consistents en constituents del
lactosèrum, és a dir, de lactosèrum del
qual s’ha eliminat totalment o parcial-
ment la lactosa, les proteïnes o les sals
minerals, o al qual s’han afegit consti-
tuents naturals del lactosèrum, així com
els productes obtinguts barrejant consti-
tuents naturals del lactosèrum.
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2. A la fi del núm. 0405.10 el terme
“mantega” no cobreix la mantega deshi-
dratada i el “ghee” (núm. 0405.90).
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Núm. de posició Codi del S.H.
04.01 Llet i nata no concentrades ni amb l’addició de sucre o d’altres edulcorants.

0401.10 - Amb un contingut en pes de matèries grasses no superior a 1%
0401.20 - Amb un contingut en pes de matèries grasses superior a 1% però sense ultrapassar el 6%
0401.30 - Amb un contingut en pes de matèries grasses superior al 6%

04.02 Llet i nata concentrades o amb l’addició de sucre o d’altres edulcorants.
0402.10 - En pols, en granulats o en d’altres formes sòlides, amb un contingut en pes de matèries grasses no

superior a 1,5%
- En pols, en granulats o en d’altres formes sòlides, amb un contingut en pes de matèries grasses
superior a 1,5%:

0402.21 — Sense addició de sucre o d’altres edulcorants
0402.29 — Altres

- Altres:
0402.91 — Sense addició de sucre o d’altres edulcorants
0402.99 — Altres

04.03 Xerigot, llet i nata amatonades, iogurt, quefir i altres llets i nates fermentats o acidificats, àdhuc
concentrats o amb l’addició de sucre o d’altres edulcorants, o aromatitzants o amb l’addició de
fruits o de cacau.

0403.10 - Iogurts
0403.90 - Altres

04.04 Lactosèrum, àdhuc concentrat o amb l’addició de sucre o d’altres edulcorants; productes
consistents en components naturals de la llet, àdhuc amb l’addició de sucre o d’altres
edulcorants, no esmentats ni inclosos en altres partides.

0404.10 - Lactosèrum, modificat o no, àdhuc concentrat o amb l’addició de sucre o d’altres edulcorants
0404.90 - Altres

04.05 Mantega i altres matèries grasses de la llet; pastes per untar de llet.
0405.10 - Mantega
0405.20 - Pastes per untar de llet
0405.90 - Altres

04.06 Formatges i mató.
0406.10 - Formatges frescos (no madurats), inclòs el formatge de lactosèrum, i mató
0406.20 - Formatges ratllats o en pols, de totes menes
0406.30 - Formatges fosos, altres que ratllats o en pols
0406.40 - Formatges amb la pasta pigada de verd
0406.90 - Altres formatges

04.07 0407.00 Ous d’ocells amb la closca, frescos, conservats o cuits.

04.08 Ous d’ocells sense la closca i rovells d’ou, frescos, dessecats, cuits en aigua o al vapor,
emmotllats, congelats o conservats altrament, àdhuc amb l’addició de sucre o d’altres
edulcorants.
- Rovells d’ou:

0408.11 — Dessecats
0408.19 — Altres

- Altres:
0408.91 — Dessecats
0408.99 — Altres

04.09 0409.00 Mel natural.

04.10 0410.00 Productes comestibles d’origen animal, no esmentats ni inclosos en altres partides.



Capítol 5. Altres productes d’origen
animal, no esmentats ni inclosos en
altres partides

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els productes comestibles altres que
la sang d’animal (líquida o seca) i els
budells, bufetes i estómacs d’animals,
sencers o a trossos;

b) els cuirs, pells i pelleteries altres
que els productes del núm. 05.05 i els
retalls i residus similars de pells no
adobades del núm. 05.11 (Capítols 41
o 43);

c) les matèries primeres tèxtils d’ori-
gen animal altres que el crin i les
deixalles de crin (Secció XI);

d) els capçals preparats per a raspalls
(núm. 96.03).

2. Els cabells estirats, però no tornats a
col·locar en el mateix sentit, són consi-
derats cabells en brut (núm. 05.01).

3. En la Nomenclatura es considera
ivori el material fornit pels ullals d’ele-
fant, de morsa, de narval i de senglar, per
les banyes de rinoceront i per les dents
de tots els animals.

4. En la Nomenclatura es consideren
crins els pèls de la crinera o de la cua
dels èquids o dels bòvids.
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Núm. de posició Codi del S.H.
05.01 0501.00 Cabells en brut, àdhuc rentats o desengreixats; deixalles de cabells.

05.02 Cerres de porc o de senglar; pèls de teixó i altres pèls per a raspalls i articles similars; deixalles
d’aquests pèls o cerres.

0502.10 - Cerres de porc o de senglar i deixalles d’aquestes cerres
0502.90 - Altres

05.03 0503.00 Crins i deixalles de crins, àdhuc en capes, amb suport o sense.

05.04 0504.00 Budells, bufetes i estómacs d’animals, sencers o a trossos, altres que els de peixos, frescos,
refrigerats, congelats, salats en salmorra, assecats o fumats.

05.05 Pells i altres parts d’ocells revestides de les plomes o del plomissol, plomes i parts de plomes
(àdhuc retallades) i plomissol, en brut o simplement netejats, desinfectats o tractats amb vista a
llur conservació; pólvores i deixalles de plomes o de parts de plomes.

0505.10 - Plomes de les espècies emprades per a embotir; plomissol
0505.90 - Altres

05.06 Ossos i banyons, en brut, desengreixats, simplement preparats (però no tallats en cap forma
determinada), acidulats o desgelatinats; pólvores i residus d’aquestes matèries.

0506.10 - Osseïna i ossos acidulats
0506.90 - Altres



Secció II. Productes del
regne vegetal

Nota
1. En aquesta secció, l’expressió aglo-

merats en forma de comprimits designa
els productes presentats en forma de
càpsules, boletes, etc., aglomerats
mitjançant una simple pressió o bé per
l’addició d’una substància aglutinant en
una proporció no superior al 3% en pes.
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05.07 Ivori, closca de tortuga, barballeres (incloses les barbes) de balena o d’altres mamífers marins,
banyes, cornamentes, peüngles, ungles, urpes i becs, en brut o simplement preparats, però no
tallats en cap forma determinada; pólvores i residus.

0507.10 - Ivori; pólvores i residus d’ivori
0507.90 - Altres

05.08 0508.00 Corall i matèries similars, en brut o simplement preparats, però no treballats altrament;
conquilles i closques de mol·luscs, de crustacis o d’equinoderms i ossos de sípies, en brut o
simplement preparats, però no tallats en cap forma determinada, llurs pólvores i llurs residus.

05.09 0509.00 Esponges naturals d’origen animal.

05.10 0510.00 Ambre gris, castori, algàlia i mesc; cantàrides; bilis, àdhuc dessecada; glàndules i altres
substàncies d’origen animal emprades per a la preparació de productes farmacèutics, fresques,
refrigerades, congelades o conservades en una altra forma de manera provisional.

05.11 Productes d’origen animal, no esmentats ni inclosos en altres partides; animals morts dels
capítols 1 o 3, inaptes per a l’alimentació humana.

0511.10 - Esperma de toro
- Altres:

0511.91 — Productes de peixos o de crustacis, mol·luscs o altres invertebrats aquàtics; animals morts del capítol
3

0511.99 — Altres



Capítol 6. Plantes vives i productes
de floricultura

Notes
1. A reserva de la segona part del núm.

06.01, el capítol present inclou tan sols
els productes fornits habitualment per
horticultors, planters o floricultors per a
ésser plantats o a fins d’ornamentació.
Tanmateix, són exclosos d’aquest
capítol les patates, les cebes, les esca-
lunyes, els alls i els altres productes del
Capítol 7.

2. Els rams, cistelles, corones i articles
similars són assimilats a les flors o als
fullatges dels núm. 06.03 o 06.04, i no
s’han tingut en compte els accessoris
d’altres matèries. Aquestes posicions no
abracen, tanmateix, els “collages” i qua-
drets similars del núm. 97.01.
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Núm. de posició Codi del S.H.
06.01 Bulbs, cebes, tubercles, arrels tuberoses, grífols i rizomes, en repòs vegetatiu, en vegetació o en

flor; plançons, plantes i arrels de xicoira altres que les arrels del núm. 12.12.
0601.10 - Bulbs, cebes, tubercles, arrels tuberoses, grífols i rizomes, en repòs vegetatiu
0601.20 - Bulbs, cebes, tubercles, arrels tuberoses, grífols i rizomes, en vegetació o en flor; plançons, plantes i

arrels de xicoira

06.02 Altres plantes vives (incloses llurs arrels), esqueixos i empelts; micelis de xampinyons.
0602.10 - Esqueixos sense arrels i empelts
0602.20 - Arbres, arbustos, arbrissons i mates de fruits comestibles, empeltats o no
0602.30 - Rododendres i azalees, empeltats o no
0602.40 - Rosers, empeltats o no
0602.90 - Altres

06.03 Flors i poncelles de flors, tallades, per a rams o per a ornaments, fresques, dessecades,
blanquejades, tenyides, impregnades o preparades altrament.

0603.10 - Fresques
0603.90 - Altres

06.04 Fullatges, fulles, rames i altres parts de plantes, sense flors ni poncelles de flors, i herbes,
molses i líquens, per a rams o per a ornaments, frescos, dessecats, blanquejats, tenyits,
impregnats o preparats altrament.

0604.10 - Molses i líquens
- Altres:

0604.91 — Frescos
0604.99 — Altres



Capítol 7. Llegums, plantes, arrels i
tubercles alimentaris

Notes
1. El present capítol no inclou els pro-

ductes farratgers del núm. 12.14.

2. Als núm. 07.09, 07.10, 07.11 i 07.12
la designació “llegums” abraça també els
bolets comestibles, les tòfones, les oli-
ves, els taperots, els carbassons, les car-
basses, les albergínies, el blat de moro
dolç (Zea mays var. saccharata), els pe-
brots i bitxos del gènere Capsicum o del
gènere Pimenta, els fonolls i hortalisses
com el julivert, el cerfull, l’estragó, els
créixens i el marduix cultivat (Majorana
hortensis o Origanum majorana).

3. El núm. 07.12 comprèn tots els lle-
gums secs de les espècies classificades
en els núm. 07.01 a 07.11, exceptuats:

a) els llegums de tavella secs, desgra-
nats (núm. 07.13);

b) el blat de moro dolç en les formes
especificades als núm. 11.02 a 11.04;

c) les farines, les sèmoles, les pólvores,
flocs, granulats i aglomerats en forma
de comprimits de patates (núm. 11.05);

d) les farines, sèmoles i pólvores dels
llegums de tavella secs del núm. 07.13
(núm. 11.06).

4. Els pebrots i bitxos del gènere Capsi-
cum o del gènere Pimenta dessecats o tri-
turats o polvoritzats estan, tanmateix,
exclosos del present capítol (núm. 09.04).
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Núm. de posició Codi del S.H.
07.01 Patates, en estat fresc o refrigerat.

0701.10 - De sembra
0701.90 - Altres

07.02 0702.00 Tomàquets, en estat fresc o refrigerat.

07.03 Cebes, escalunyes, alls, porros i altres llegums al·liacis, en estat fresc o refrigerat.
0703.10 - Cebes i escalunyes
0703.20 - Alls
0703.90 - Porros i altres llegums al·liacis

07.04 Cols, col-i-flors, cols arrissades, colraves i productes comestibles similars del gènere Brassica,
en estat fresc o refrigerat.

0704.10 - Col-i-flors i bròquils
0704.20 - Cols de Brussel·les
0704.90 - Altres

07.05 Enciams (Lactuca sativa) i escaroles (Cichorium spp.), en estat fresc o refrigerat.
- Enciams:

0705.11 — Cabdellats
0705.19 — Altres

- Escaroles:
0705.21 — Endívies (Cichorium intybus var. Foliosum)
0705.29 — Altres
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07.06 Pastanagues, naps, remolatxes per a amanida, barbes de frare, apis-nap, raves i arrels
comestibles similars, en estat fresc o refrigerat.

0706.10 - Pastanagues i naps
0706.90 - Altres

07.07 0707.00 Cogombres i cogombrets, en estat fresc o refrigerat.

07.08 Llegums de tavella, desgranats o no, en estat fresc o refrigerat.
0708.10 - Pèsols (Pisum sativum)
0708.20 - Mongetes i fesols (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708.90 - Altres llegums de tavella

07.09 Altres llegums, en estat fresc o refrigerat.
0709.10 - Carxofes
0709.20 - Espàrrecs
0709.30 - Albergínies
0709.40 - Apis, altres que els apis-naps

- Bolets i tòfones:
0709.51 — Bolets
0709.52 — Tòfones
0709.60 - Pebrots i bitxos del gènere Capsicum o del gènere Pimenta
0709.70 - Espinacs, tetràgons (espinacs de Nova Zelanda) i espinacs de carn (o gegants)
0709.90 - Altres

07.10 Llegums, no cuits o bé‚ cuits en aigua o al vapor, congelats.
0710.10 - Patates

- Llegums de tavella, desgranats o no:
0710.21 — Pèsols (Pisum sativum)
0710.22 — Mongetes i fesols (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710.29 — Altres
0710.30 - Espinacs, tetràgons (espinacs de Nova Zelanda) i espinacs de carn (o gegants)
0710.40 - Blat de moro dolç
0710.80 - Altres llegums
0710.90 - Barreges de llegums

07.11 Llegums conservats provisionalment (per mitjà de gas sulfurós o en aigua salada, ensofrada o
amb l’addició d’altres substàncies que permeten de garantir-ne provisionalment la conservació,
per exemple), però no aptes per a l’alimentació en l’estat.

0711.10 - Cebes
0711.20 - Olives
0711.30 - Taperots
0711.40 - Cogombres i cogombrets
0711.90 - Altres llegums; barreges de llegums

07.12 Llegums secs, àdhuc tallats a trossos o a rodanxes o bé triturats o polvoritzats, però no
preparats altrament.

0712.20 - Cebes
0712.30 - Bolets i tòfones
0712.90 - Altres llegums i barreges de llegums

07.13 Llegums de tavella secs, desgranats, àdhuc pelats o trencats.
0713.10 - Pèsols (Pisum sativum)
0713.20 - Cigrons

- Mongetes (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713.31 — Mongetes de les espècies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek
0713.32 — Mongetes “petits vermells” (mongetes Adzuki) (Phaseolus o Vigna angularis)
0713.33 — Mongetes corrents (Phaseolus vulgaris)
0713.39 — Altres
0713.40 - Llenties
0713.50 - Faves (Vicia faba var. major) i fabetes (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
0713.90 - Altres

07.14 Arrels de mandioca, d’arrow-root o de salep, nyameres, moniatos i arrels i tubercles similars
amb alt contingut de fècula o d’inulina, frescos, refrigerats, congelats o dessecats, àdhuc tallats
a trossos o aglomerats en forma de comprimits; medul·la de sagí.

0714.10 - Arrels de mandioca
0714.20 - Moniatos
0714.90 - Altres



Capítol 8. Fruits comestibles; pells
de cítrics o de melons

Notes
1. El present capítol no inclou els fruits

no comestibles.

2. Els fruits refrigerats han de classifi-
car-se a les mateixes posicions que els
fruits frescos corresponents.

3. Els fruits dessecats del present
capítol poden ésser parcialment rehidra-
tats o tractats amb les finalitats següents:

a) per tal de millorar-ne la conservació
o l’estabilitat (mitjançant tractament
tèrmic moderat, sulfuratge, addició
d’àcid sòrbic o de sorbat de potassi,
per exemple),

b) per tal de millorar-ne o de mante-
nir-ne l’aspecte (per mitjà d’oli vegetal
o per addició de petites quantitats de
xarop de glucosa, per exemple),

sempre que conservin el caràcter de
fruits dessecats.
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Núm. de posició Codi del S.H.
08.01 Cocos, nou del Brasil i anacards, frescos o secs, àdhuc sense closques o a trossos.

- Nous de coco:
0801.11 — Dessecats
0801.19 — Altres

- Nous de Brasil:
0801.21 — Amb clofolles
0801.22 — Sense clofolles

- Anacards:
0801.31 — Amb clofolles
0801.32 — Sense clofolles

08.02 Altres fruits de clofolla, frescos o secs, àdhuc sense les clofolles o esclovellats.
- Ametlles:

0802.11 — Amb clofolla
0802.12 — Sense clofolla

- Avellanes (Corylus spp.):
0802.21 — Amb clofolla
0802.22 — Sense clofolla

- Nous corrents:
0802.31 — Amb clofolla
0802.32 — Sense clofolla
0802.40 - Castanyes (Castanea spp.):
0802.50 - Pistatxos
0802.90 - Altres

08.03 0803.00 Plàtans, inclosos els plantatges, frescos o secs.

08.04 Dàtils, figues, pinyes d’Amèrica, alvocats, guaiabes, mangos i mangostans, frescos o secs.
0804.10 - Dàtils
0804.20 - Figues
0804.30 - Pinyes
0804.40 - Alvocats
0804.50 - Guaiabes, mangos i mangostans
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08.05 Cítrics, frescos o secs.
0805.10 - Taronges
0805.20 - Mandarines (incloses les tangerines i satsumes); clementines, wilkings i híbrids similars de cítrics
0805.30 - Llimones (Citrus limon, Citrus limonum) i llimones dolces (Citrus aurantifolia)
0805.40 - Aranges i pomelos
0805.90 - Altres

08.06 Raïms, frescos o secs.
0806.10 - Frescos
0806.20 - Secs (panses)

08.07 Melons (incloses les síndries) i papaies, frescos.
- Melons (incloses les síndries):

0807.11 — Síndries
0807.19 — Altres
0807.20 - Papaies

08.08 Pomes, peres i codonys, frescos.
0808.10 - Pomes
0808.20 - Peres i codonys

08.09 Albercocs, cireres, préssecs (inclosos els alberges i nectarins), prunes i aranyons, frescos.
0809.10 - Albercocs
0809.20 - Cireres
0809.30 - Préssecs, inclosos els alberges i nectarins
0809.40 - Prunes i aranyons

08.10 Altres fruits, frescos.
0810.10 - Maduixes
0810.20 - Gerds, mores d’esbarzer o de morera i maduixots
0810.30 - Ribes vermelles, ribes negres i agrassons
0810.40 - Nabius, mirtils i altres fruits del gènere Vaccinium

0810.50 - Kiwis
0810.90 - Altres

08.11 Fruits, no cuits o bé‚ cuits en aigua o al vapor, congelats, àdhuc amb addició de sucre o d’altres
edulcorants.

0811.10 - Maduixes
0811.20 - Gerds, móres d’esbarzer o de morera, maduixots, ribes vermelles o negres i agrassons
0811.90 - Altres

08.12 Fruits conservats provisionalment (per mitjà de gas sulfurós o en aigua salada, ensofrada o amb
addició d’altres substàncies que permeten de garantir-ne provisionalment la conservació, per
exemple), però inaptes per a

l’alimentació en aquest estat.
0812.10 - Cireres
0812.20 - Maduixes
0812.90 - Altres

08.13 Fruits assecats altres que els dels núm. 0801 a 0806 inclosos; barreges de fruits dessecats o de
fruits de clofolla del present capítol.

0813.10 - Albercocs
0813.20 - Prunes seques
0813.30 - Pomes
0813.40 - Altres fruits
0813.50 - Barreges de fruits dessecats o de fruits de clofolla del present capítol

08.14 0814.00 Pells de cítrics o de melons (incloses les de síndria), fresques, congelades, presentades en aigua
salada, ensofrada o amb addició d’altres substàncies que permeten de garantir-ne
provisionalment la conservació, o bé dessecades.



Capítol 9. Cafè, te, mate i espècies

Notes
1. Les barreges entre ells dels produc-

tes dels núm. 09.04 a 09.10 s’han de clas-
sificar de la manera següent:

a) les barreges entre ells de productes
d’una mateixa posició resten classifi-
cades en aquesta posició;

b) les barreges entre ells de productes
de posicions diferents estan classifica-
des al núm. 09.10.

El fet que els productes dels núm.
09.04 a 09.10 (incloses les barreges a què
fan referència els apartats a) o b) supra,
continguin altres additius no n’afecta la
classificació, sempre que les barreges
obtingudes així conservin el caràcter es-
sencial dels productes que figuren en
cada una d’aquestes posicions. En cas
contrari, aquestes barreges resten exclo-
ses del present capítol; els correspon el
núm. 21.03 si constitueixen condiments
o amaniments compostos.

2. El present capítol no inclou el pebre
anomenat “de Cubeba” (Piper cubeba)
ni els altres productes del núm. 12.11.
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Núm. de posició Codi del S.H.
09.01 Cafè, àdhuc torrefacte o descafeïnat i clofolles i tels de cafè; succedanis del cafè que contenen

cafè, qualsevol que siguin les proporcions de la barreja.
- Cafè no torrefacte:

0901.11 — No descafeïnat
0901.12 — Descafeïnat

- Cafè torrefacte:
0901.21 — No descafeïnat
0901.22 — Descafeïnat
0901.90 - Altres

09.02 Te, àdhuc aromatitzat.
0902.10 - Te verd (no fermentat) presentat en envasos immediats de contingut no superior a 3 kg
0902.20 - Te verd (no fermentat) presentat altrament
0902.30 - Te negre (fermentat) i te parcialment fermentat, presentats en envasos immediats de contingut no

superior a 3 kg
0902.40 - Te negre (fermentat) i te parcialment fermentat, presentats altrament

09.03 0903.00 Mate.

09.04 Pebre (del gènere Piper); pebrots i bitxos del gènere Capsicum o del gènere Pimenta, dessecats
o triturats o polvoritzats.
- Pebre:

0904.11 — No triturat ni polvoritzat
0904.12 — Triturat o polvoritzat
0904.20 - Pebrots i bitxos dessecats o triturats o polvoritzats

09.05 0905.00 Vainilla.

09.06 Canyella i flors de canyeller.
0906.10 - No triturades ni polvoritzades
0906.20 - Triturades o polvoritzades

09.07 0907.00 Girofles (clavells d’espècia, claus i grífols).

09.08 Nous moscades, macissos, amoms i cardamoms.



Capítol 10. Cereals

Notes
1. a) Els productes esmentats a les po-
sicions del present capítol només cor-
responen a aquestes posicions si els
grans són presents, àdhuc en espigues
o en tiges.

b) El present capítol no inclou els
grans que han estat pelats o treballats
altrament. Tanmateix, l’arròs espello-
fat, blanquejat, polit, abrillantat, asse-
cat en estufa o esbocinat resta inclòs al
núm. 10.06.

2. El núm. 10.05 no inclou el blat de
moro dolç (Capítol 7).

Nota de sotsposició
1. Es considera com a “formen (blat)

dur” el formen de l’espècie Triticum du-
rum i els híbrids derivats de l’encreua-
ment interespecífic del Triticum durum
que presenten el mateix nombre (28) de
cromosomes que aquest darrer.
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0908.10 - Nous moscades
0908.20 - Macissos
0908.30 - Amoms i cardamons

09.09 Llavors de matafaluga, de badiana, de fonoll, de coriandre, de comí, d’alcaravia; baies de
ginebre.

0909.10 - Llavors de matafaluga o de badiana
0909.20 - Llavors de coriandre
0909.30 - Llavors de comí
0909.40 - Llavors d’alcaravia
0909.50 - Llavors de fonoll; baies de ginebre

09.10 Gingebre, safrà, curcuma, farigola, fulles de llorer, curri i altres espècies.
0910.10 - Gingebre
0910.20 - Safrà
0910.30 - Curcuma
0910.40 - Farigola; fulles de llorer
0910.50 - Curri

- Altres espècies:
0910.91 — Barreges a què fa referència la nota 1 b) del present capítol
0910.99 — Altres

Núm. de posició Codi del S.H.
10.01 Formen (blat) i mestall.

1001.10 - Formen (blat) dur
1001.90 - Altres

10.02 1002.00 Sègol.

10.03 1003.00 Ordi.

10.04 1004.00 Civada.

10.05 Blat de moro.
1005.10 - De sembra
1005.90 - Altres

10.06 Arròs.
1006.10 - Arròs amb el boll (arròs paddy):



Capítol 11. Productes de farineria;
malt; midons o fècules; inulina;
gluten de formen

Notes
1. Resten exclosos del present capítol:

a) els malts torrefactats, condicionats
per servir de succedanis del cafè
(núm. 09.01 o 21.01, segons el cas);

b) les farines, les sèmoles, els midons i
les fècules preparats del núm. 19.01;

c) els flocs de blat de moro (corn-
flakes) i altres productes del núm.
19.04;

d) els llegums preparats o conservats
dels núm. 20.01, 20.04 o 20.05;

e) els productes farmacèutics (Capítol
30);

f) els midons i les fècules que tenen el
caràcter de productes de perfumeria o
de tocador preparats, o de preparats
cosmètics (Capítol 33).

2. A) Els productes procedents de la
farineria dels cereals especificats al qua-
dre que figura més avall corresponen al
present capítol si tenen simultàniament,
en pes i per al producte sec:

a) un contingut de midó (determinat
segons el mètode polarimètric Ewers
modificat) superior a l’indicat a la co-
lumna (2);

b) un contingut de cendres (deduïdes
les matèries minerals que hi hagin po-
gut ésser afegides) no superior a l’indi-
cat a la columna (3).

Els productes que no compleixen les
condicions anteriors han de classificar-se
al núm. 23.02. Tanmateix, els gèrmens
de cereals, sencers, aixafats, en flocs o
mòlts, pertanyen en tot cas al núm.
11.04.
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1006.20 - Arròs espellofat (arròs cargo o arròs more)
1006.30 - Arròs semiblanquejat o blanquejat, àdhuc polit o abrillantat
1006.40 - Arròs esbocinat

10.07 1007.00 Canyota de grans.

10.08 Fajol, mill i escaiola; altres cereals.
1008.10 - Fajol
1008.20 - Mill
1008.30 - Escaiola
1008.90 - Altres cereals



B) Els productes de l’espècie corres-
ponents al present capítol en virtut de les
disposicions anteriors han de classifi-
car-se als núm. 11.01 o 11.02 quan llur
percentatge de pas a través d’un sedàs
de tela metàl·lica, d’una obertura de
malla corresponent a les indicades a les
columnes (4) o (5), segons el cas, és (en
pes) igual o superior a l’especificat per a
cada cereal en el quadre.

En cas contrari, han de classificar-se
als núm. 11.03 o 11.04.

3. En el sentit del núm. 11.03, conside-
rem com grans i sèmoles els productes
obtinguts per fragmentació dels grans de
cereals i que responguin a la condició
corresponent següent:

a) els productes del blat de moro han
de passar a través d’un sedàs de tela
metàl·lica d’una obertura de malla de 2
mm en la proporció de com a mínim el
95% en pes;

b) els productes d’altres cereals han de
passar a través d’un sedàs de tela me-
tàl·lica d’una obertura de malla d’1,25
mm en la proporció de com a mínim el
95% en pes.
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Percentatge de pas per un sedàs d’una obertura de malla de
Natura del cereal (1) Contingut de midó (2) Contingut de cendres (3) 315 (microns) micròmetres(4) 500 (microns) micròmetres(5)

Formen i sègol 45% 2,5% 80% -
Ordi 45% 3% 80% -
Civada 45% 5% 80% -
Blat de moro i canyota de gra 45% 2% - 90%
Arròs 45% 1,6% 80% -
Fajol 45% 4% 80% -

Núm. de posició Codi del S.H.
11.01 1101.00 Farines de formen (blat) o de mestall.

11.02 Farines de cereals altres que el formen (blat) o el mestall.
1102.10 - Farina de sègol
1102.20 - Farina de blat de moro
1102.30 - Farina arròs
1102.90 - Altres

11.03 Sèmoles, farines de sèmoles i aglomerats en forma de comprimits, de cereals.
- Sèmoles i farines de sèmoles:

1103.11 — De formen (blat)
1103.12 — De civada
1103.13 — De blat de moro
1103.14 — Arròs
1103.19 — D’altres cereals

- Aglomerats en forma de comprimits:
1103.21 — De formen (blat)
1103.29 — D’altres cereals



Capítol 12. Llavors i fruits
oleaginosos; llavors, grans i fruits
diversos; plantes industrials o
medicinals; palles i farratges

Notes
1. Les nous i ametlles d’areca, les lla-

vors de cotó, les llavors de ricí, les llavors
de sèsam, les llavors de mostassa, les lla-
vors de càrtam, les llavors de cascall o de
cascall bord i les llavors de karité, princi-
palment, són considerades com llavors
oleaginoses en el sentit del núm. 12.07.
En canvi, en són, exclosos els productes
dels núm. 08.01 o 08.02, així com les oli-
ves (Capítol 7 o Capítol 20).

2. El núm. 12.08 inclou no solament
les farines no desoliades, sinó també les
farines que han estat parcialment deso-
liades o que han estat desoliades i des-
prés íntegrament o parcialment
reoliades amb llurs olis inicials. En canvi,
en són, exclosos els residus dels núm.
23.04 a 23.06.
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11.04 Grans de cereals treballats altrament (pelats, aixafats, en flocs, perlats, trinxats o picats, per
exemple), exceptuat arròs del núm. 10.06; gèrmens de cereals, sencers, aixafats, en flocs o
mòlts.
- Grans aixafats o en flocs:

1104.11 — D’ordi
1104.12 — De civada
1104.19 — D’altres cereals

- Altres grans treballats (pelats, perlats, trinxat o picats, per exemple):
1104.21 — D’ordi
1104.22 — De civada
1104.23 — De blat de moro
1104.29 — D’altres cereals
1104.30 - Gèrmens de cereals, sencers, aixafats, en flocs o mòlts

11.05 Farina, sèmola, pólvora, flocs, granulats i aglomerats en forma de comprimits, de patata.
1105.10 - Farina i sèmola i pólvora
1105.20 - Flocs, granulats i aglomerats en forma de comprimits

11.06 Farines, sèmoles i pólvores dels llegums de tavella secs del núm. 07.13, de sagú o de les arrels o
tubercles del núm. 07.14 i dels productes del capítol 8.

1106.10 - De llegums de tavella secs del núm. 07.13
1106.20 - De sagú i de les arrels o tubercles del núm. 07.14
1106.30 - De productes del capítol 8

11.07 Malt, àdhuc torrefacte.
1107.10 - No torrefacte
1107.20 - Torrefacte

11.08 Midons i fècules; inulina.
- Midons i fècules; inulina:

1108.11 - Midó de formen (blat)
1108.12 - Midó de blat de moro
1108.13 - Fècula de patata
1108.14 - Fècula de mandioca
1108.19 - Altres midons i fècules
1108.20 - Inulina

11.09 1109.00 Gluten de formen (blat), àdhuc en estat sec.



3. Les llavors de remolatxes, les llavors
per a prats d’herba, les llavors de flors
ornamentals, les llavors farratgeres, les
llavors d’arbres forestals o fruiters, les
llavors de veces (altres que les de l’es-
pècie Vicia faba) o de llobins, són consi-
derades com a llavors de sembra del
núm. 12.09.

En canvi, resten, exclosos d’aquesta
posició, àdhuc si estan destinats a servir
de llavors:

a) els llegums de tavella i el blat de
moro dolç (Capítol 7);

b) les espècies i altres productes del
Capítol 9;

c) els cereals (Capítol 10);

d) els productes dels núm. 12.01 a
12.07 o del núm. 12.11.

4. El núm. 12.11 inclou en particular
les plantes i parts de plantes de les es-
pècies següents: l’alfàbrega, la borratja,
el ginseng, l’hisop, la regalèssia, les di-
verses espècies de menta, el romaní, la
ruda, la sàlvia i el donzell.

En són, en canvi, exclosos:

a) els productes farmacèutics del
Capítol 30;

b) els articles de perfumeria o de toca-
dor preparats i preparacions cosmèti-
ques del Capítol 33;

c) Insecticides, fungicides, herbicides,
desinfectants i productes similars del
núm. 38.08.

5. Per a l’aplicació del núm. 12.12, el
terme “algues” no inclou:

a) els microorganismes monocel·lulars
morts del núm. 21.02;

b) els cultius de microorganismes del
núm. 30.02;

c) els adobs dels núm. 31.01 o 31.05.
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Núm. de posició Codi del S.H.
12.01 1201.00 Faves de soja, àdhuc picades.

12.02 Cacauets no torrats ni cuits altrament, àdhuc esclofollats o picats.
1202.10 - Amb clofolla
1202.20 - Esclofollats, àdhuc picats

12.03 1203.00 Copra.

12.04 1204.00 Llavors de lli, àdhuc picades.
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12.05 1205.00 Llavors de nap o de colza, àdhuc picades.

12.06 1206.00 Llavors de gira-sol, àdhuc picades.

12.07 Altres llavors i fruits oleaginosos, àdhuc picats.
1207.10 - Nous i ametlles d’areca
1207.20 - Llavors de cotó
1207.30 - Llavors de ricí
1207.40 - Llavors de sèsam
1207.50 - Llavors de mostassa
1207.60 - Llavors de càrtam

- Altres:
1207.91 — Llavors de cascall o de cascall bord
1207.92 — Llavors de karité
1207.99 — Altres

12.08 Farines de llavors o de fruits oleaginosos, altres que la farina de mostassa.
1208.10 - De faves de soja
1208.90 - Altres

12.09 Llavors, fruits i espores de sembra.
- Llavors de remolatxes:

1209.11 — Llavors de remolatxes sucreres
1209.19 — Altres

- Llavors farratgeres altres que les llavors de remolatxes:
1209.21 — D’alfals
1209.22 — De trèvol (Trifolium spp.)
1209.23 — De fenàs
1209.24 — De pastura dels prats de Kentucky (Poa pratensis L.)
1209.25 — De raigràs (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
1209.26 — De fleola dels prats (Phleum pratensis)
1209.29 — Altres
1209.30 - Llavors de plantes herbàcies emprades principalment per llur flor

- Altres:
1209.91 — Llavors de llegums
1209.99 — Altres

12.10 Infructescències còniques de llúpol fresques o seques, àdhuc triturades, mòltes o en forma de
comprimits; fenarola menuda.

1210.10 - Infructescències còniques de llúpol, no triturades ni moltes o en forma de comprimits
1210.20 - Infructescències còniques de llúpol, triturades, moltes o en forma de comprimits; fenarola menuda

12.11 Plantes, parts de plantes, llavors i fruits de les espècies emprades principalment en
perfumeria, en medicina o per a usos insecticides, parasiticides o similars, frescos o secs,
àdhuc tallats, picats o polvoritzats.

1211.10 - Arrels de regalèssia
1211.20 - Arrels de ginseng
1211.90 - Altres

12.12 Garrofes, algues, remolatxes sucreres i canyes de sucre, fresques, refrigerades, congelades o
seques, àdhuc polvoritzades; pinyols i ametlles de fruits i altres productes vegetals (incloses les
arrels de xicoira no torrefactes de la varietat Cichorium intybus sativum) destinats
principalment a l’alimentació humana, no esmentats ni inclosos en altres partides.

1212.10 - Garrofes, incloses les llavors de garrofes
1212.20 - Algues
1212.30 - Pinyols i ametlles d’albercocs, de préssecs o de prunes

- Altres:
1212.91 — Remolatxes sucreres
1212.92 — Canyes de sucre
1212.99 — Altres

12.13 1213.00 Palles i bolls de cereals en brut, àdhuc trinxats, mòlts, premsats o aglomerats en forma de
comprimits.

12.14 Col-i-naps, remolatxes farratgeres, arrels farratgeres, fenc, alfals, trèvol, trepadella, cols
farratgeres, llobí, veces i productes farratgers similars, àdhuc aglomerats en forma de
comprimits.

1214.10 - Farina i aglomerats en forma de comprimits, d’alfals
1214.90 - Altres



Capítol 13. Gomes, resines i altres
sucs i extractes vegetals

Nota
1. El núm. 13.02 inclou en particular

l’extracte de regalèssia, l’extracte de pi-
retre, l’extracte de llúpol, l’extracte
d’àloe i l’opi.

En són exclosos, en canvi:

a) els extractes de regalèssia que con-
tenen més del 10% en pes de sacarosa
o que són presentats com a articles en-
sucrats (núm. 17.04);

b) els extractes de malt (núm. 19.01);

c) els extractes de cafè, de te o de mate
(núm. 21.01);

d) els sucs i extractes vegetals que
constitueixen begudes alcohòliques,
(Capítol 22);

e) la càmfora natural i la glicirrizina i
els altres productes dels núm. 29.14 o
29.38;

f) els medicaments dels núm. 30.03 o
30.04 i els reactius emprats per a deter-
minar els grups o els factors sanguinis
(núm. 30.06);

g) els extractes adobadors o tintoris
(núm. 32.01 o 32.03);

h) els olis essencials, líquids o solidifi-
cats, i els resinoides, així com les
aigües destil·lades aromàtiques i solu-
cions aquoses d’olis essencials, així
com les preparacions a base de
substàncies odoríferes dels tipus uti-
litzats per a la fabricació de begudes
(Capítol 33);

ij) el cautxú natural, la balata, la guta-
perxa, el guayule, el xicle i les gomes
naturals anàlogues (núm. 40.01).
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Núm. de posició Codi del S.H.
13.01 Goma laca; gomes, resines, gomes-resina i oleoresines (bàlsams, per exemple), naturals.

1301.10 - Goma laca
1301.20 - Goma aràbiga
1301.90 - Altres

13.02 Sucs i extractes vegetals; matèries pèctiques, pectinats i pectats; agar-agar i altres mucilags i
espesseïdors derivats de vegetals, àdhuc modificats.
- Sucs i extractes vegetals:

1302.11 — Opi
1302.12 — De regalèssia
1302.13 — De llúpol
1302.14 — De piretre o d’arrels de plantes que contenen rotenona
1302.19 — Altres
1302.20 - Matèries pèctiques, pectinats i pectats

- Mucilags i espesseïdors derivats de vegetals, àdhuc modificats:
1302.31 — Agar-agar
1302.32 — Mucilags i espesseïdors de garrofes, de llavors de garrofes o de llavors de guarea, àdhuc modificats
1302.39 — Altres



Capítol 14. Matèries per a trenar i
altres productes d’origen vegetal,
no esmentats ni inclosos en altres
partides

Notes
1. Resten excloses del present capítol i

són classificades a la Secció XI les ma-
tèries i fibres vegetals de les espècies
principalment emprades per a la fabrica-
ció de teixits, qualsevol que en sigui la
preparació, així com les matèries vege-
tals que han estat tractades especialment
amb vista a llur utilització exclusiva com
a matèries tèxtils.

2. El núm. 14.01 inclou en particular
els bambús (àdhuc fendits, serrats longi-
tudinalment, escurçats, amb els extrems
arrodonits, blanquejats, ignifugats, polits
o tenyits), les tiges de vimetera, de ca-
nyís i similars, les medul·les de boga i la
boga filada. No figuren en aquesta posi-
ció els llistons, les fulloles o les tires de
fusta (núm. 44.04).

3. Al núm. 14.02 no hi entra la llana de
fusta (núm. 44.05).

4. Al núm. 14.03 no hi entren els cap-
çals preparats per a raspalls i articles si-
milars (núm. 96.03).
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Núm. de posició Codi del S.H.
14.01 Matèries vegetals de les espècies principalment emprades en cistelleria o en esparteria

(bambús, boga, canyissos, joncs, vímet, ràfia, palles de cereals netejades, blanquejades o
tenyides, escorces de tell, per exemple).

1401.10 - Bambús
1401.20 - Boga
1401.90 - Altres

14.02 Matèries vegetals de les espècies principalment emprades per embotir (kapok, crin vegetal,
crin marí, per exemple), àdhuc en capes, amb o sense suport fet d’altres matèries.

1402.10 - Kapok
1402.90 - Altres

14.03 Matèries vegetals de les espècies principalment emprades per a la fabricació d’escombres o de
raspalls (canyota, piassava, agram, istle, per exemple), àdhuc en entorxats o en feixos.

1403.10 - Canyota per a escombres (Sorghum vulgare var. technicum)
1403.90 - Altres

14.04 Productes vegetals no esmentats ni inclosos en altres partides.
1404.10 - Matèries primeres vegetals de les espècies principalment emprades per al tint o per a l’adobament
1404.20 - Borrissols de cotó
1404.90 - Altres



Secció III. Greixos i olis
animals o vegetals; productes
de llur dissociació; greixos
alimentaris elaborats; ceres
d’origen animal o vegetal

Capítol 15. Greixos i olis animals o
vegetals; productes de llur dissociació;
greixos alimentaris elaborats; ceres
d’origen animal o vegetal

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) la cansalada i el greix de porc o d’a-
viram del núm. 02.09;

b) la mantega, el greix i l’oli de cacau
(núm. 18.04);

c) els preparats alimentaris que contenen
en pes més del 15% de productes del
núm. 04.05 (Capítol 21 generalment);

d) els llardons (núm. 23.01) i els resi-
dus dels núm. 23.04 a 23.06;

e) els àcids grassos, les ceres prepara-
des, els cossos grassos transformats en
productes farmacèutics, en pintures, en
vernissos, en sabons, en productes de
perfumeria o de tocador preparats o en
preparats cosmètics, els olis sulfonats i
altres productes de la Secció VI;

f) el cautxú imitació derivat d’olis
(núm. 40.02).

2. El núm. 15.09 no inclou els olis ob-
tinguts a partir d’olives per mitjà de dis-
solvents (núm. 15.10).

3. El núm. 15.18 no inclou els greixos i
olis i llurs fraccions, simplement desna-
turalitzats, els quals estan classificats a la
posició a què pertanyen els greixos i olis
i llurs fraccions no desnaturalitzats cor-
responents.

4. Les pastes de neutralització (soap-
stocks), els pòsits o solatges d’olis, la
brea esteàrica, la brea de suarda i la pega
de glicerina figuren al núm. 15.22.
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Núm. de posició Codi del S.H.
15.01 1501.00 Greixos de porc (inclòs el sagí) i greixos d’aviram, altres que els núm. 02.09 o núm. 15.03.

15.02 1502.00 Greixos dels animals de les espècies bovina, ovina o cabruna, altres que els núm. 15.03.

15.03 1503.00 Estearina solar, oli de sagí, oleoestearina, oleomargarina i oli de seu, no emulsionats, ni
barrejats ni preparats altrament.

15.04 Greixos i olis i llurs fraccions, de peixos o de mamífers marins àdhuc refinats, però no
modificats químicament.

1504.10 - Olis de fetges de peixos i llurs fraccions
1504.20 - Greixos i olis de peixos i llurs fraccions, altres que els olis de fetges
1504.30 - Greixos i olis de mamífers marins i llurs fraccions
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15.05 Greix de suarda i substàncies grasses derivades, inclosa la lanolina.
1505.10 - Greix de suarda en brut
1505.90 - Altres

15.06 1506.00 Altres greixos i olis animals i llurs fraccions, àdhuc refinats però no modificats químicament.

15.07 Oli de soja i les seves fraccions, àdhuc refinats, però no modificats químicament.
1507.10 - Oli brut, àdhuc desengomat
1507.90 - Altres

15.08 Oli de cacauet i les seves fraccions, àdhuc refinats, però no modificats químicament.
1508.10 - Oli brut
1508.90 - Altres

15.09 Oli d’oliva i les seves fraccions, àdhuc refinats, però no modificats químicament.
1509.10 - Verges
1509.90 - Altres

15.10 1510.00 Altres olis i llurs fraccions, obtinguts exclusivament a partir d’olives, àdhuc refinats, però no
modificats químicament, i barreges d’aquests olis o fraccions amb olis o fraccions del núm. 15.09.

15.11 Oli de palma i les seves fraccions, àdhuc refinats, però no modificats químicament.
1511.10 - Oli brut
1511.90 - Altres

15.12 Olis de gira-sol, de càrtam o de cotó i llurs fraccions, àdhuc refinats, però no modificats
químicament.
- Olis de gira-sol, de càrtam o de cotó i llurs fraccions:

1512.11 — Olis bruts
1512.19 — Altres

- Oli de cotó i les seves fraccions:
1512.21 — Oli brut, àdhuc desproveït de gossipol
1512.29 — Altres

15.13 Olis de coco (oli de copra), d’areca o de babassú i llurs fraccions, àdhuc refinats, però no
modificats químicament.
- Oli de coco (oli de copra) i les seves fraccions:

1513.11 — Oli brut
1513.19 — Altres

- Olis d’areca o de babassú i llurs fraccions:
1513.21 — Olis bruts
1513.29 — Altres

15.14 Olis de nap, de colza o de mostassa i llurs fraccions, àdhuc refinats, però no modificats químicament.
1514.10 - Olis bruts
1514.90 - Altres

15.15 Altres greixos i olis vegetals (inclòs l’oli de jojoba) i llurs fraccions, fixos, àdhuc refinats, però
no modificats químicament.
- Oli de lli i les seves fraccions:

1515.11 — Oli brut
1515.19 — Altres

- Oli de blat de moro i les seves fraccions:
1515.21 — Oli brut
1515.29 — Altres
1515.30 - Oli de ricí i les seves fraccions
1515.40 - Oli de tung i les seves fraccions
1515.50 - Oli de sèsam i les seves fraccions
1515.60 - Oli de jojoba i les seves fraccions
1515.90 - Altres

15.16 Greixos i olis animals o vegetals i llurs fraccions, parcialment o totalment hidrogenats,
interesterificats, reesterificats o elaïdinitzats, àdhuc refinats, però no preparats altrament.

1516.10 - Greixos i olis animals i llurs fraccions
1516.20 - Greixos i olis vegetals i llurs fraccions

15.17 Margarina; barreges o preparats alimentaris de greixos o d’olis animals o vegetals o de
fraccions de diferents greixos o olis del present capítol, altres que els greixos i olis alimentaris
i llurs fraccions del núm. 15.16.



Secció IV. Productes de les
indústries alimentàries;
Begudes, líquids alcohòlics i
vinagres; Tabacs i succedanis
de tabac fabricats

Nota
1. En aquesta secció l’expressió “aglo-

merats en forma de comprimits” designa
els productes presentats en forma de
càpsules, boletes, etc., aglomerats
mitjançant una simple pressió o bé per
l’addició d’una substància aglutinant en
una proporció no superior al 3% en pes.

Capítol 16. Preparats de carns, de
peixos o de crustacis, de mol·luscs
o d’altres invertebrats aquàtics

Notes
1. El present capítol no inclou les

carns, els menuts, els peixos, crustacis,
mol·luscs i altres invertebrats aquàtics,
preparats o conservats pels procedi-
ments enumerats als Capítols 2, 3 o al
núm. 05.04.

2. Els preparats alimentaris figuren al
present capítol sempre que continguin
més del 20% en pes de botifarra, de sal-
sitxa, de llonganissa, de carn, de menuts,
de sang, de peix o de crustacis, de
mol·luscs o d’altres invertebrats aquàtics
o una combinació d’aquests productes.
Quan aquests preparats contenen dos o
més productes dels acabats d’esmentar,
estan classificats a la posició del Capítol
16 corresponent al component que pre-
domina en pes. Aquestes disposicions
no s’apliquen ni als productes farcits del
núm. 19.02 ni als preparats dels núm.
21.03 o 21.04.
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1517.10 - Margarina, exceptuada la margarina líquida:
1517.90 - Altres

15.18 1518.00 Greixos i olis animals o vegetals i llurs fraccions, cuits, oxidats, deshidratats, sulfurats,
insuflats, estandolitzats o modificats químicament d’altra manera, exclosos els del núm. 15.16;
barreges o preparats no alimentaris de greixos o d’olis animals o vegetals o de fraccions de
diferents greixos o olis del present capítol, no esmentats ni inclosos en altres partides.

�15.19]

15.20 1520.00 Glicerina, àdhuc pura; aigües i lleixius glicerinosos.

15.21 Ceres vegetals (altres que els triglicèrids), ceres d’abella o d’altres insectes i espermaceti,
àdhuc refinats o acolorits.

1521.10 - Ceres vegetals
1521.90 - Altres

15.22 1522.00 Cerots; residus provinents del tractament de cossos grassos o de ceres animals o vegetals.



Notes de sotsposicions
1. Al núm. 1602.10 s’entén per “prepa-

rats homogeneïtzats” els preparats de
carn, de menuts o de sang, finament ho-
mogeneïtzats, condicionats per a la ven-
da al detall com a aliments per a infants o
per a usos dietètics, en recipients de con-
tingut no superior a 250 g. Per a l’aplica-
ció d’aquesta definició s’ha fet abstracció
dels diversos ingredients afegits, si es-
cau, al preparat en poca quantitat, com a
assaonament o amb vista a assegurar-ne
la conservació o a d’altres fins. Aquests
preparats poden contenir, en poca quan-
titat, fragments visibles de carn o de me-
nuts. El núm. 1602.10 té la prioritat sobre
totes les altres sotsposicions del núm.
16.02.

2. Els peixos i crustacis que figuren a
les sotsposicions dels núm. 16.04 o 16.05
amb el nom comú sol pertanyen a les
mateixes espècies que les que són es-
mentades al Capítol 3 amb les mateixes
designacions.
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Núm. de posició Codi del S.H.
16.01 1601.00 Botifarres, salsitxes, llonganisses i productes similars, de carn de menuts o de sang; preparats

alimentaris a base d’aquests productes.

16.02 Altres preparats i conserves de carns, de menuts o de sang.
1602.10 - Preparats homogeneïtzats
1602.20 - De fetges de tots els animals

- D’aviram del núm. 01.05:
1602.31 — De polla díndia
1602.32 — De gall i de gallina
1602.39 — Altres

- De l’espècie porcina:
1602.41 — Pernils i llurs trossos
1602.42 — Espatlles i llurs trossos
1602.49 — Altres, incloses les barreges
1602.50 - De l’espècie bovina
1602.90 - Altres, inclosos els preparats de sang de tots els animals

16.03 1603.00 Extractes i sucs de carn, de peixos o de crustacis, de mol·luscs o d’altres invertebrats aquàtics.

16.04 Preparats i conserves de peixos; caviar i els seus succedanis preparats a base d’ous de peix.
- Peixos sencers o a trossos, exclosos els peixos trinxats:

1604.11 — Salmons
1604.12 — Arengs
1604.13 — Sardines, alatxes i amploies o patoies
1604.14 — Tonyines, bacoretes i bonítols (Sarda spp.)
1604.15 — Verats i cavalles
1604.16 — Seitons i anxoves
1604.19 — Altres
1604.20 - Altres preparats i conserves de peixos
1604.30 - Caviar i els seus succedanis

16.05 Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics, preparats o conservats.
1605.10 - Crancs
1605.20 - Llagostins i gambes
1605.30 - Llamàntols
1605.40 - Altres crustacis
1605.90 - Altres



Capítol 17. Sucres i articles
ensucrats

Nota
1. El present capítol no inclou:

a) els articles ensucrats que contenen
cacau (núm. 18.06);

b) els sucres químicament purs (altres
que la sacarosa, la lactosa, la maltosa,
la glucosa i la fructosa (levulosa) i els
altres productes del núm. 29.40;

c) els medicaments i altres productes
del Capítol 30.

Nota de sotsposicions
1. Als núm. 1701.11 i 1701.12 s’entén

per “sucre brut” el sucre que conté en
pes, en estat sec, un percentatge de saca-
rosa corresponent a una lectura en el po-
larímetre inferior a 99,5º.
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Núm. de posició Codi del S.H.
17.01 Sucres de canya o de remolatxa i sacarosa químicament pura, a l’estat sòlid.

- Sucres bruts sense addició d’aromatitzants o de colorants:
1701.11 — De canya
1701.12 — De remolatxa

- Altres:
1701.91 — Amb addició d’aromatitzants o de colorants
1701.99 — Altres

17.02 Altres sucres, incloses la lactosa, la maltosa, la glucosa i la fructosa (levulosa) químicament
purs, en estat sòlid i xarops de sucres sense addició d’aromatitzants o de colorants; succedanis
de la mel, àdhuc barrejats amb mel natural; sucres i melasses caramel·litzats.
- Lactosa i xarop de lactosa:

1702.11 — Amb un contingut en pes del 99% o més de lactosa, expressat en lactosa anhidra calculat en matèria
seca

1702.19 — Altres
1702.20 - Sucre i xarop d’erable
1702.30 - Glucosa i xarop de glucosa, sense fructosa o amb un contingut en pes, en estat sec, inferior al 20% de

fructosa
1702.40 - Glucosa i xarop de glucosa, amb un contingut en pes, en estat sec, del 20% inclòs al 50% exclòs de

fructosa
1702.50 - Fructosa químicament pura
1702.60 - Altra fructosa i altre xarop de fructosa amb un contingut en pes, en estat sec, de més del 50% de

fructosa
1702.90 - Altres, inclòs el sucre invertit (o intervertit)

17.03 Melasses obtingudes de l’extracció o del refinatge del sucre.
1703.10 - Melasses de canya
1703.90 - Altres

17.04 Articles ensucrats sense cacau (inclosa la xocolata blanca).
1704.10 - Xiclets, àdhuc recoberts de sucre
1704.90 - Altres



Capítol 18. Cacau i els seus
preparats

Notes
1. El present capítol no inclou els pre-

parats dels núm. 04.03, 19.01, 19.04,
19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 o 30.04.

2. El núm. 18.06 inclou els articles en-
sucrats que contenen cacau i, a reserva
de les disposicions de la Nota 1 del pre-
sent capítol, els altres preparats alimen-
taris que contenen cacau.

Capítol 19. Preparats a base de
cereals, de farines, de midons, de
fècules o de llet; pastissos

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) exceptuats els productes farcits del
núm. 19.02, els preparats alimentaris
que contenen més del 20% en pes de
botifarra, de salsitxa, de llonganissa,
de carn, de menuts, de sang, de peix o
de crustacis, de mol·luscs, d’altres in-
vertebrats aquàtics o d’una combina-
ció d’aquests productes (Capítol 16);

b) els productes a base de farines, de
midons o de fècules (galetes, bescuits,
etc.) especialment preparats per a l’ali-
mentació d’animals (núm. 23.09);

c) els medicaments i altres productes
del Capítol 30.

2. Als efectes del núm. 19.01, s’entén
per “farines” i “sèmoles”:

a) les farines i sèmoles de cereals del
Capítol 11;
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Núm. de posició Codi del S.H.
18.01 1801.00 Cacau en gra, sencer o trencat, cru o torrefacte.

18.02 1802.00 Closques, clofolles (tels) i altres residus de cacau.

18.03 Pasta de cacau, àdhuc desengreixada.
1803.10 - No desengreixada
1803.20 - Completament o parcialment desengreixada

18.04 1804.00 Mantega, greix i oli de cacau.

18.05 1805.00 Cacau en pols, sense addició de sucre o d’altres edulcorants.

18.06 Xocolata i altres preparats alimentaris que contenen cacau.
1806.10 - Cacau en pols, amb addició de sucre o d’altres edulcorants
1806.20 - Altres preparats presentats en blocs o en barres de pes superior a 2 kg, o bé en estat líquid o pastós o

bé en pols, granulats o formes similars, en recipients o en envasos immediats d’un contingut superior a
2 kg
- Altres, presentats en rajoles, barres o bastonets:

1806.31 — Farcits
1806.32 — No farcits
1806.90 - Altres



b) les farines, sèmoles i pólvores d’ori-
gen vegetal de tots els capítols, altres
que les farines, sèmoles i pólvores de
llegums secs (núm. 07.12), de patata
(núm. 11.05) o de llegums de tavella
secs (núm. 11.06).

3. El núm. 19.04 no inclou els prepa-
rats que contenen més del 6% en pes de
cacau en pols o que estan recoberts de
xocolata o d’altres preparats alimentaris
amb contingut de cacau del núm. 18.06
(núm. 18.06).

4. Al núm. 19.04, l’expressió “prepa-
rats altrament” significa que els cereals
han sofert un tractament o una prepara-
ció més aprofundits que els previstos a
les posicions o les notes dels Capítols 10
i 11.
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Núm. de posició Codi del S.H.
19.01 Extractes de malt; preparats alimentaris de farines, sèmoles, midons, fècules o extractes de

malt que no contenen cacau en pols que en contenen en una proporció inferior al 40% en pes,
calculats sobre una base totalment desengreixada no esmentats ni inclosos en altres partides;
preparats alimentaris de productes dels núm. 04.01 a 04.04 que no contenen cacau o que en
contenen en una proporció inferior al 5% en pes, calculats sobre una base totalment
desengreixada no esmentats ni inclosos en altres partides.

1901.10 - Preparats per a l’alimentació d’infants, condicionals per a la venda al detall
1901.20 - Barreges i pastes per a la preparació dels productes de fleca, de pastisseria o de bescuiteria del núm.

19.05
1901.90 - Altres

19.02 Pastes alimentàries, àdhuc cuites o farcides (de carn o d’altres substàncies) o bé preparades
altrament, com espaguetis, macarrons, tallarines, lasanyes, gnocchi, raviolis, canelons; cuscús,
àdhuc preparat.
- Pastes alimentaries no cuites ni farcides ni preparades altrament:

1902.11 — Amb contingut d’ous
1902.19 — Altres
1902.20 - Pastes alimentàries farcides (àdhuc cuites o preparades altrament)
1902.30 - Altres pastes alimentàries
1902.40 - Cuscús

19.03 1903.00 Tapioca i els seus succedanis preparats a partir de fècules, en forma de flocs, de grumolls, de
grans perlats, de garbelladures o de formes similars.

19.04 Productes a base de cereals obtinguts per insuflació o torrefacció (“corn flakes”, per exemple) i
cereals (altres que el blat de moro), en gra, també en forma de flocs o d’altres grans treballats
(a l’excepció de la farina i de la sèmola), precuits o preparats altrament, no esmentats ni
inclosos en altres partides.

1904.10 - Productes a base de cereals obtinguts per insuflació o torrefacció
1904.20 - Preparacions alimentàries obtingudes a partir de flocs de cereals no torrats o de barreges de flocs de

cereals no torrats i de flocs de cereals torrats o de cereals bufats
1904.90 - Altres

19.05 Productes de fleca, de pastisseria o de bescuiteria, àdhuc amb addició de cacau; hòsties, catxets
buits dels tipus emprats per a medicaments, rodelles de pasta per segellar, pastes seques de
farina, de midó o de fècula, fullades,

i productes similars.
1905.10 - Pa cruixidor dit “knäckebrot”
1905.20 - Pa de pessic
1905.30 - Galetes amb addició d’edulcorants; “gofres” i neules
1905.40 - Torrades sense sal, pa torrat i productes similars torrats
1905.90 - Altres



Capítol 20. Preparats de llegums,
d’hortalisses, de fruits o d’altres
parts de plantes

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els llegums, les hortalisses i els fruits
preparats o conservats pels procedi-
ments enumerats als Capítols 7, 8 o 11;

b) els preparats alimentaris que conte-
nen més del 20% en pes de botifarra,
de salsitxa, de llonganissa, de carn, de
menuts, de sang, de peix o de crusta-
cis, de mol·luscs, d’altres invertebrats
aquàtics o d’una combinació d’aquests
productes (Capítol 16);

c) els preparats alimentaris compostos
homogeneïtzats del núm. 21.04.

2. Als núm. 20.07 i 20.08 no hi entren
les gelees i pastes de fruits, les ametlles
garapinyades i els productes similars
presentats en forma d’articles ensucrats
(núm. 17.04) o els articles de xocolata
(núm. 18.06).

3. Els núm. 20.01, 20.04 i 20.05 in-
clouen, segons els cas, només els pro-
ductes del Capítol 7 o dels núm. 11.05 o
11.06 (altres que les farines, sèmoles i
pólvores dels productes del Capítol 8)
que han estat preparats o conservats per
procediments diferents que els estipulats
a la Nota 1 a).

4. Els sucs de tomàquet el contingut
dels quals en pes, d’extracte sec, és del
7% o més, corresponen al núm. 20.02.

5. Al núm. 20.09 s’entén per “sucs no
fermentats sense addició d’alcohol” els
sucs el grau alcohomètric volumètric
dels quals (vegeu la Nota 2 del Capítol
22) no és superior al 0,5% vol.

Notes de sotsposicions
1. Al núm. 2005.10 s’entén per “lle-

gums i hortalisses homogeneïtzats” els
preparats de llegums o d’hortalisses fina-
ment homogeneïtzats, condicionats per
a la venda al detall com a aliments per a
infants o per a usos dietètics, en reci-
pients de contingut no superior a 250 g.
Per a l’aplicació d’aquesta definició s’ha
fet abstracció dels diversos ingredients
afegits, si escau, al preparat, en poca
quantitat, com a assaonament o amb vis-
ta a assegurar-ne la conservació o a d’al-
tres fins. Aquests preparats poden

contenir, en poca quantitat, fragments vi-
sibles de llegums o d’hortalisses. El núm.
2005.10 té la prioritat sobre totes les al-
tres sotsposicions del núm. 20.05.
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2. Al núm. 2007.10 s’entén per “prepa-
rats homogeneïtzats” els preparats de
fruits finament homogeneïtzats, condi-
cionats per a la venda al detall com a ali-
ments per a infants o per a usos dietètics,
en recipients de contingut no superior a
250 g. Per a l’aplicació d’aquesta defini-
ció s’ha fet abstracció dels diversos in-
gredients afegits, si escau, al preparat, en
poca quantitat, com a assaonament o
amb vista a assegurar-ne la conservació
o a d’altres fins. Aquests preparats poden
contenir, en poca quantitat, fragments
visibles de fruits. El núm. 2007.10 té la
prioritat sobre totes les altres sotsposi-
cions del núm. 20.07.
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Núm. de posició Codi del S.H.
20.01 Llegums, hortalisses, fruits i altres parts comestibles de plantes, preparats o conservats en

vinagre o en àcid ascètic.
2001.10 - Cogombre i cogombrets
2001.20 - Cebes
2001.90 - Altres

20.02 Tomàquets preparats o conservats altrament que en vinagre o en àcid ascètic.
2002.10 - Tomàquets, sencers o a trossos
2002.90 - Altres

20.03 Bolets i tòfones, preparats o conservats altrament que en vinagre o en àcid ascètic.
2003.10 - Bolets
2003.20 - Tòfones

20.04 Altres llegums i hortalisses preparats o conservats altrament que en vinagre o en àcid ascètic,
congelats, altres productes del núm. 20.06.

2004.10 - Patates
2004.90 - Altres llegums i hortalisses i barreges d’ells

20.05 Altres llegums i hortalisses preparats o conservats altrament que en vinagre o en àcid ascètic,
no congelats, i altres productes del núm. 20.06.

2005.10 - Llegums i hortalisses homogeneïtzats
2005.20 - Patates
2005.40 - Pèsols (Pisum sativum)

- Mongetes i fesol (vigna spp., Phaseolus spp.):
2005.51 — Mongetes i fesols en gra
2005.59 — Altres
2005.60 - Espàrrecs
2005.70 - Olives
2005.80 - Blat de moro (Zea mays var. saccharata)
2005.90 - Altres llegums i hortalisses i barreges d’ells

20.06 2006.00 Llegums, hortalisses, fruits, pells de fruits i altres parts de plantes, fruita confitada
(escorreguda, gelada o cristal·litzada).

20.07 Confitures, gelees, melmelades, pures i pastes de fruits, obtinguts per cocció, amb o sense
addició de sucre o d’altres edulcorants.

2007.10 - Preparats homogeneïtzats
- Altres:

2007.91 — Cítrics
2007.99 — Altres

20.08 Fruits i altres parts comestibles de plantes, preparats o conservats altrament, amb o sense
addició de sucre o d’altres edulcorants o d’alcohol, no esmentats ni inclosos en altres partides.



Capítol 21. Preparats alimentaris
diversos

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) les barreges de llegums del núm.
07.12;

b) els succedanis torrefactes del cafè
que contenen cafè en qualsevol pro-
porció (núm. 09.01);

c) el te aromatitzat (núm. 09.02);

d) les espècies i altres productes dels
núm. 09.04 a 09.10;

e) els preparats alimentaris altres que
els descrits als núm. 21.03 o 21.04, que
contenen més del 20% en pes de boti-
farra, de salsitxa, de llonganissa, de
carn, de menuts, de sang, de peix, de
crustacis, de mol·luscs, d’altres inver-
tebrats aquàtics o d’una combinació
d’aquests productes (Capítol 16);

f) els llevats condicionats com a medi-
caments i els altres productes dels
núm. 30.03 o 30.04;

g) els enzims preparats del núm.
35.07.
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- Fruits amb closca o clofolla, cacauets i altres llavors, àdhuc barrejats entre ells:
2008.11 — Cacauets
2008.19 — Altres, incloses les barreges
2008.20 - Pinyes d’Amèrica
2008.30 - Cítrics
2008.40 - Peres
2008.50 - Albercocs
2008.60 - Cireres
2008.70 - Préssecs
2008.80 - Maduixes

- Altres, incloses les barreges, però exceptuades les del núm. 2008.19:
2008.91 — Cors de palma
2008.92 — Barreges
2008.99 — Altres

20.09 Sucs de fruits (inclosos els mostos de raïms) o de llegums o hortalisses, no fermentats, sense
addició d’alcohol, amb o sense addició de sucre o d’altres edulcorants.
- Sucs de taronja:

2009.11 — Congelats
2009.19 — Altres
2009.20 - Sucs d’aranja o de pomelo
2009.30 - Sucs de qualsevol altre cítric
2009.40 - Sucs de pinya d’Amèrica
2009.50 - Sucs de tomàquet
2009.60 - Sucs de raïms (inclosos els mostos de raïms)
2009.70 - Sucs de poma
2009.80 - Sucs de qualsevol altre fruit, llegum o hortalissa
2009.90 - Barreges de sucs



2. Els extractes dels succedanis a què
fa referència la Nota 1 b) anterior figuren
al núm. 21.01.

3. Al núm. 21.04 s’entén per “preparats
alimentaris compostos homogeneïtzats”
els preparats consistents en una barreja
finament homogeneïtzada de diverses
substàncies de base, com carn, peix, lle-
gums, hortalisses, fruits, condicionats
per a la venda al detall com a aliments
per a infants o per a usos dietètics, en re-
cipients d’un contingut no superior a 250
g. Per a l’aplicació d’aquesta definició
s’ha fet abstracció dels diversos ingre-
dients afegits, si escau, a la barreja, en
poca quantitat, com a assaonament o
amb vista a assegurar-ne la conservació
o a d’altres fins. Aquests preparats poden
contenir, en poca quantitat, fragments
visibles.
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Núm. de posició Codi del S.H.
21.01 Extractes, essències i concentrats de cafè, de te o de mate, i preparats a base d’aquests

productes o a base de cafè, te o mate; xicoira torrefacta i altres succedanis torrefactes del cafè i
llurs extractes, essències i concentrats.
- Extractes, essències i concentrats de cafè i preparacions a base dels seus extractes, essències o
concentrats o a base de cafè:

2101.11 — Extractes, essències i concentrats
2101.12 — Preparacions a base d’extractes, d’essències o de concentrats o a base de cafè
2101.20 - Extractes, essències i concentrats de te o de mate i preparats a base d’aquests extractes, essències o

concentrats o a base de te o de mate
2101.30 - Xicoira torrefacta i altres succedanis torrefactes del cafè i llurs extractes, essències i concentrats

21.02 Llevats (vius o morts); altres microorganismes monocel·lulars morts (excloses les vacunes del
núm. 30.02); pólvores per fer pujar la pasta preparades.

2102.10 - Llevats vius
2102.20 - Llevats morts; altres microorganismes monocel·lulars morts
2102.30 - Pólvores per a fer pujar la pasta preparades

21.03 Preparats per a salses i salses preparades; condiments i assaonaments, compostos; farina de
mostassa i mostassa preparada.

2103.10 - Salsa de soja
2103.20 - “Tomato-ketchup” i altres salses de tomàquet
2103.30 - Farina de mostassa i mostassa preparada
2103.90 - Altres

21.04 Preparats per a sopes, potatges o brous; sopes, potatges o brous preparats; preparats
alimentaris compostos homogeneïtzats.

2104.10 - Preparats per a sopes, potatges o brous; sopes, potatges o brous preparats
2104.20 - Preparats alimentaris compostos homogeneïtzats

21.05 2105.00 Gelats de consum, àdhuc amb contingut de cacau.

21.06 Preparats alimentaris no esmentats ni inclosos en altres partides.
2106.10 - Concentrats de proteïnes i substàncies proteiques texturades
2106.90 - Altres



Capítol 22. Begudes, líquids
alcohòlics i vinagres

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) Els productes d’aquest capítol (al-
tres que els del núm. 22.09) preparats
amb finalitats culinàries, que resultin
així inaptes per al consum com a be-
gudes (núm. 21.03 en general);

b) l’aigua de mar (núm. 25.01);

c) les aigües destil·lades, de conducti-
bilitat o d’igual grau de puresa (núm.
28.51);

d) les solucions aquoses que contenen
en pes més del 10% d’àcid ascètic
(núm. 29.15);

e) els medicaments dels núm. 30.03 o
30.04;

f) els productes de perfumeria o de to-
cador (Capítol 33).

2. Als fins del present capítol i dels
capítols 20 i 21, el “grau alcohomètric
volúmic” està determinat a la temperatu-
ra de 20ºC.

3. Al núm. 22.02 s’entén per “begudes
no alcohòliques” les begudes el grau al-
cohomètric volúmic de les quals no és
superior a 0,5% vol. Les begudes al-
cohòliques estan classificades segons el
cas als núm. 22.03 a 22.06 o bé al núm.
22.08.

Nota de sotsposició
1. Al núm. 2204.10 s’entén per “vins

escumosos” els vins la sobrepressió dels
quals és igual o superior a 3 bars quan es
conserven a la temperatura de 20ºC en
recipients tancats.
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Núm. de posició Codi del S.H.
22.01 Aigües, incloses les aigües minerals naturals o artificials i les aigües gasificades, sense l’addició

de sucre o d’altres edulcorants ni aromatitzades; gel i neu.
2201.10 - Aigües minerals i aigües gasificades
2201.90 - Altres

22.02 Aigües, incloses les aigües minerals i les aigües gasificades, amb addició de sucre o d’altres
edulcorants o aromatitzades, i altres begudes no alcohòliques, exclosos els sucs de fruits, de
llegums o d’hortalisses del núm. 20.09.

2202.10 - Aigües, incloses les aigües minerals i les aigües gasificades, amb addició de sucre o d’altres edulcorants
o aromatitzades

2202.90 - Altres

22.03 2203.00 Cerveses de malt.



Capítol 23. Residus i deixalles de les
indústries alimentàries; aliments
preparats per a animals

1. Al núm. 23.09 hi ha inclosos els pro-
ductes dels tipus emprats per a l’alimen-
tació dels animals, no esmentats ni
inclosos en altres partides, obtinguts pel
tractament de matèries vegetals o ani-
mals i que, per tant, han perdut les carac-
terístiques essencials de la matèria
original, altres que les deixalles vegetals,
els residus i els subproductes vegetals
eixits d’aquest tractament.
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22.04 Vins de raïms frescos, inclosos els vins enriquits en alcohol; mostos de raïm altres que els del
núm. 20.09.

2204.10 - Vins escumosos
- Altres vins; mostos de raïm la fermentació dels quals s’ha impedit o deturat per addició d’alcohol:

2204.21 — En recipients de contingut no superior a 2 litres
2204.29 — Altres
2204.30 - Altres mostos de raïms

22.05 Vermuts i altres vins de raïms frescos preparats amb l’ajut de plantes o de substàncies
aromàtiques.

2205.10 - En recipients de contingut no superior a 2 litres
2205.90 - Altres

22.06 2206.00 Altres begudes fermentades (sidra de pomes, sidra de peres, aiguamel, per exemple); barreges
de begudes fermentades i barreges de begudes fermentades i de begudes no alcohòliques, no
esmentades ni incloses en altres partides.

22.07 Alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohomètric volúmic de 80% vol. O més; alcohol
etílic i aiguardents desnaturalitzats de qualsevol grau.

2207.10 - Alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohomètric volúmic de 80% vol o més
2207.20 - Alcohol etílic i aiguardents desnaturalitzats de qualsevol grau

22.08 Alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohomètric volúmic inferior a 80% vol.;
aiguardents, licors i altres begudes espirituoses.

2208.20 - Aiguardents de vi o de brisa de raïms
2208.30 - Whiskys
2208.40 - Rom i aiguardent de canya (tafia)
2208.50 - Ginebra i ginebre
2208.60 - Vodka
2208.70 - Licors
2208.90 - Altres

22.09 2209.00 Vinagres comestibles i succedanis de vinagre comestibles obtinguts a partir d’àcid acètic.

Núm. de posició Codi del S.H.
23.01 Farines, pólvores i aglomerats en forma de comprimits, de carns, de menuts, de peixos o de

crustacis, de mol·luscs o d’altres invertebrats aquàtics, inaptes per a l’alimentació humana;
llardons.

2301.10 - Farines, pólvores i aglomerats en forma de comprimits, de carns o de menuts; llardons
2301.20 - Farines, pólvores i aglomerats en forma de comprimits, de peixos o de crustacis, de mol·luscs o d’altres

invertebrats aquàtics

23.02 Segons, remòltes i altres residus, àdhuc aglomerats en forma de comprimits, obtinguts per
garbellament, mòlta o altres tractaments dels cereals o de les lleguminoses.

2302.10 - De blat de moro
2302.20 - D’arròs
2302.30 - De formen



Capítol 24. Tabacs i succedanis de
tabac fabricats

Nota
1. El present capítol no inclou els ci-

garrets medicamentosos (Capítol 30).
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2302.40 - D’altres cereals
2302.50 - De lleguminoses

23.03 Residus de midoneria i residus similars, polpes de remolatxes, bagassos de canyes de sucre i
altres deixalles sucreres, i altres residus de la indústria sucrera, els rebuigs i residus de la
cerveseria o de la destil·leria, àdhuc aglomerats en forma de comprimits.

2303.10 - Residus de midoneria i residus similars
2303.20 - Polpes de remolatxes, bagassos de canyes de sucre i altres deixalles sucreres
2303.30 - Els rebuigs i residus de la cerveseria o de la destil·leria

23.04 2304.00 Pinyoles i altres residus sòlids, àdhuc triturats o aglomerats en forma de comprimits, de
l’extracció de l’oli de soja.

23.05 2305.00 Pinyoles i altres residus sòlids, àdhuc triturats o aglomerats en forma de comprimits, de
l’extracció de l’oli de cacauet.

23.06 Pinyoles i altres residus sòlids, àdhuc triturats o aglomerats en forma de comprimits, de
l’extracció de greixos o d’olis vegetals, altres que els dels núm. 23.04 o 23.05.

2306.10 - De cotó
2306.20 - De lli
2306.30 - De gira-sol
2306.40 - De nap o de colza
2306.50 - De coco o de copra
2306.60 - De nous o d’ametlla d’areca
2306.70 - De gèrmens de blat de moro
2306.90 - Altres

23.07 2307.00 Pòsits de vi; tartrà en brut.

23.08 Matèries vegetals i deixalles vegetals, residus i subproductes vegetals, àdhuc aglomerats en
forma de comprimits, dels tipus emprats per a l’alimentació d’animals, no esmentats ni
inclosos en altres partides.

2308.10 - Glans de roure i castanyes d’Índia
2308.90 - Altres

23.09 Preparats dels tipus emprats per a l’alimentació d’animals.
2309.10 - Aliments per a gossos o gats, condicionats per a la venda al detall
2309.90 - Altres

Núm. de posició Codi del S.H.
24.01 Tabacs en brut o no elaborats; residus de tabac.

2401.10 - Tabacs no esporgats
2401.20 - Tabacs parcialment o totalment esporgats
2401.30 - Residus de tabacs

24.02 Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats), “cigarillos” i cigarrets, de tabac o de
succedanis de tabac.

2402.10 - Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i “cigarillos”, que contingui tabac
2402.20 - Cigarrets que continguin tabac
2402.90 - Altres

24.03 Altres tabacs i succedanis de tabac, fabricats; tabacs “homogeneïtzats” o “reconstituïts” i
extractes i salses de tabac.

2403.10 - Tabac per fumar, àdhuc si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció
- Altres:

2403.91 — Tabacs “ homogeneïtzats” o “reconstituïts”
2403.99 — Altres



Secció V. Productes minerals

Capítol 25. Sal; sofre; terres i
pedres; guixos, calçs i ciments

Notes
1. Llevat de disposicions contràries i

sota reserva de la Nota 4 de més avall, a
les posicions del present capítol només
hi entren els productes en estat brut o els
productes rentats (àdhuc amb l’ajut de
substàncies químiques que n’eliminin
les impureses sense canviar l’estructura
del producte), picats, triturats, polvo-
ritzats, sotmesos a levigació, garbellats,
sedassejats, enriquits per flotació, sepa-
ració magnètica o altres procediments
mecànics o físics (exceptuada la cris-
tal·lització), però no els productes tor-
rats, calcinats, conseqüència d’una
barreja o que hagin sofert un treball de
mà d’obra superior a la indicada a cada
posició.

Als productes del present capítol pot
haver-s’hi afegit una substància antipol-
segosa, sempre que aquesta addició no
faci el producte apte per a usos particu-
lars més que no pas per a l’ús general.

2. El present capítol no inclou:

a) el sofre sublimat, el sofre precipitat i
el sofre col·loïdal (núm. 28.02);

b) les terres colorants que continguin
en pes el 70% o més de ferro combinat
avaluat en Fe2 O3 (núm. 28.21);

c) els medicaments i altres productes
del Capítol 30;

d) els productes de perfumeria o de
tocador preparats i els preparats cos-
mètics (Capítol 33);

e) les llambordes de carrers, les vora-
des de voravies i les lloses de pavi-
mentació (núm. 68.01); els cubs, daus
i articles similars per a mosaics (núm.
68.02); les pissarres per a cobertes o
revestiments d’edificis (núm. 68.03);

f) les pedres gemmes (núm. 71.02 o
71.03);

g) els cristalls cultivats de clorur de
sodi o d’òxid de magnesi (altres que
els elements d’òptica) d’un pes unitari
igual o superior a 2,5 g, del núm.
38.24; els elements d’òptica de clorur
de sodi o d’òxid de magnesi (núm.
90.01);

h) els guixos especials per a tacs de
billar (núm. 95.04);

ij) els guixos per escriure o dibuixar i
els sabons de sastre (núm. 96.09).

3. Tot producte susceptible de
pertànyer alhora al núm. 25.17 i a una al-
tra posició d’aquest capítol ha de classifi-
car-se al núm. 25.17.
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4. El núm. 25.30 inclou, en particular:
la vermiculita, la perlita i les clorites, no
dilatades; les terres colorants, àdhuc cal-
cinades o barrejades entre elles; els
òxids de ferro micacis naturals; l’escuma
de mar natural (àdhuc en trossos polits);
l’ambre (succí) natural; l’escuma de mar i
l’ambre reconstituïts, en plaquetes, vare-
tes, bastonets o formes similars, simple-
ment emmotllats; l’atzabeja; el carbonat
d’estronci (estroncianita), àdhuc calci-
nat, exclòs l’òxid d’estronci; els bocins
de terrissa.
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Núm. de posició Codi del S.H.
25.01 2501.00 Sal (incloses la sal preparada per a taula i la sal desnaturalitzada) i clorur de sodi pur, àdhuc en

solució aquosa o amb l’addició d’agents antiaglomerants o d’agents que n’assegurin una bona
fluïdesa; aigua de mar.

25.02 2502.00 Pirites de ferro no torrades.

25.03 2503.00 Sofres de tota mena, exclosos el sofre sublimat, el sofre precipitat i el sofre col·loïdal.

25.04 Grafit natural.
2504.10 - En pols o en palletes
2504.90 - Altres

25.05 Sorres naturals de tota mena, àdhuc acolorides, excloses les sorres metal·líferes del capítol 26.
2505.10 - Sorres silícies i sorres quarsíferes
2505.90 - Altres sorres

25.06 Quars (altres que les sorres naturals); quarsites, àdhuc desbastades o simplement tallades, amb
la serra o altrament, en blocs o en plaques de forma quadrada o rectangular.

2506.10 - Quars
- Quarsites:

2506.21 — En brut o desbastades
2506.29 — Altres

25.07 2507.00 Caolí i altres argiles caolíniques, àdhuc calcinats.

25.08 Altres argiles (excloses les argiles dilatades del núm. 68.06), andalusita, cianita, sil·limanita,
àdhuc calcinades; mul·lita; terres de xamota o de dinàs.

2508.10 - Bentonita
2508.20 - Terres descolorants i terres de batans
2508.30 - Argiles refractaries
2508.40 - Altres argiles
2508.50 - Andalusita, cianita i sil·limanita
2508.60 - Mul·lita
2508.70 - Terres de xamota o de dinàs

25.09 2509.00. Creta.

25.10 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades.
2510.10 - No mòlts
2510.2 0 - Mòlts

25.11 Sulfat de bari natural (baritina); carbonat de bari natural (witherita), àdhuc calcinat, exclòs
l’òxid de bari del núm. 28.16.

2511.10 - Sulfat de bari natural (baritina)
2511.20 - Carbonat de bari natural (witherita)
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25.12 2512.00 Farines silícies fòssils (kieselguhr, tripolita, diatomita, per exemple) i altres terres silícies
anàlogues, d’una densitat aparent no superior a 1, àdhuc calcinades.

25.13 Pedra tosca; esmeril; corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals, àdhuc tractats
tèrmicament.
- Pedra tosca:

2513.11 — En brut o a trossos irregulars, inclosa la pedra tosca picada (graves de pedra tosca o “bimskies”)
2513.19 — Altres
2513.20 - Esmeril, corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals

25.14 2514.00 Pissarra, àdhuc desbastada o simplement tallada, amb la serra o altrament, en blocs o en
plaques de forma quadrada o rectangular.

25.15 Marbres, travertins, ecossines (granit petit) i altres pedres calcàries de talla o de construcció
d’una densitat aparent igual o superior a 2,5, i alabastre, àdhuc desbastats o simplement tallats
amb la serra o altrament, en blocs o en plaques de forma quadrada o rectangular.
- Marbres i travertins:

2515.11 — En brut o desbastats
2515.12 — Simplement tallats, amb la serra o altrament, en blocs o en plaques de forma quadrada o rectangular
2515.20 - Ecossines (granit petit) i altres pedres calcaries de talla o de construcció; alabastre

25.16 Granit, parfir, basalt, gres i altres pedres de talla o de construcció, àdhuc desbastats o
simplement tallats, amb la serra o altrament, en blocs o en plaques de forma quadrada o
rectangular.
- Granit:

2516.11 — En brut o desbastat
2516.1 2 — Simplement tallat, amb la serra o altrament, en blocs o en plaques de forma quadrada o rectangular

- Gres:
2516.21 — En brut o desbastat
2516.22 — Simplement tallat, amb la serra o altrament, en blocs o en plaques de forma quadrada o rectangular
2516.90 - Altres pedres de talla o de construcció

25.17 Còdols, graves, pedres esmicolades, dels tipus generalment emprats per al formigonatge o per
a l’empedrat de carreteres i de vies fèrries, o altres balasts, palets i sílexs, àdhuc tractats
tèrmicament; macadam de cagaferro, d’escòries o de residus industrials similars, àdhuc si
contenen matèries ja especificades a la primera part del text; macadam enquitranat; grànuls,
bocins i pólvores de pedres dels núm. 25.15 o 25.16, àdhuc tractats tèrmicament.

2517.10 - Còdols, graves, pedres esmicolades, dels tipus generalment emprats per al formigonatge o per a
l’empedrat de carreteres i de vies fèrries, o altres balasts, palets i sílexs, àdhuc tractats tèrmicament

2517.20 - Macadam de cagaferro, d’escòries o de residus industrials similars, àdhuc si contenen matèries
especificades al núm. 2517.10

2517.30 - Macadam enquitranat
- Grànuls, bocins i pólvores de pedres del núm. 25.15 o 25.16, àdhuc tractats tèrmicament:

2517.41 — De marbre
2517.49 — Altres

25.18 Dolomia, àdhuc sinteritzada o calcinada; dolomia desbastada o simplement tallada, amb la
serra o altrament, en blocs o en plaques de forma quadrada o rectangular; aglomerat de
dolomia.

2518.10 - Dolomia no calcinada ni sinteritzada, dita “crua”
2518.20 - Dolomia calcinada o sinteritzada
2518.30 - Aglomerat de dolomia

25.19 Carbonat de magnesi natural (magnesita); magnèsia electrofosa; magnèsia sinteritzada, àdhuc
si conté petites quantitats d’altres òxids afegits abans de la sinterització; altre òxid de magnesi,
àdhuc pur.

2519.10 - Carbonat de magnesi natural (magnesita)
2519.90 - Altres

25.20 Pedra de guix anhidrita; guixos, àdhuc acolorits o amb l’addició de petites quantitats d’agents
acceleradors o retardadors.

2520.10 - Pedra de guix; anhidrita
2520.20 - Guixos

25.21 2521.00 Castines; pedres de calç o de ciment.
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25.22 Calç viva, calç apagada i calç hidràulica, exclosos òxid i l’hidròxid de calci del núm. 28.25.
2522.10 - Calç viva
2522.20 - Calç apagada
2522.30 - Calç hidràulica

25.23 Ciments hidràulics (inclosos els ciments no polvoritzats anomenats “clinkers”), àdhuc
acolorits.

2523.10 - Ciments no polvoritzat anomenat “clinkers”
- Ciments “Portland”:

2523.21 — Ciments blancs, àdhuc acolorits artificialment
2523.29 — Altres
2523.30 - Ciments aluminosos
2523.90 - Altres ciments hidràulics

25.24 2524.00 Amiant (asbest).

25.25 Mica, inclosa la mica exfoliada en làmines irregulars (“splittings”); residus de mica.
2525.10 - Mica en brut o exfoliada en fulls o lamines irregulars
2525.20 - Mica en pols
2525.30 - Residus de mica

25.26 Esteatita natural, àdhuc desbastada o simplement tallada, amb la serra o altrament, en blocs o
en plaques de forma quadrada o rectangular; talc.

2526.10 - No triturats ni polvoritzats
2526.20 - Triturats o polvoritzats

25.27 2527.00 Criolita natural; quiolita natural.

25.28 Borats naturals i llurs concentrats (calcinats o no), exclosos els borats extrets de les salmorres
naturals; àcid bòric natural amb un grau màxim del 85% de H3BO3 sobre producte sec.

2528.10 - Borats de sodi naturals i llurs concentrats (àdhuc calcinats)
2528.90 - Altres

25.29 Feldspat; leucita; nefelina i nefelina sienita; espat fluor.
2529.10 - Feldspat

- Espat fluor:
2529.21 — Que conté en pes el 97% o menys de fluorur de calci
2529.22 — Que conté en pes més del 97% de fluorur de calci
2529.30 - Leucita; nefelina i nefelina sienita

25.30 Matèries minerals no esmentades ni incloses en altres partides.
2530.10 - Vermiculita, perlita i clorites, no dilatades
2530.20 - Kieserita, epsomita (sulfats de magnesi naturals)
2530.40 - Òxids de ferro micacis naturals
2530.90 - Altres



Capítol 26. Minerals, escòries i
cendres

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) el cagaferro i els residus industrials
similars preparats en forma de maca-
dam (núm. 25.17);

b) el carbonat de magnesi natural
(magnesita), àdhuc calcinat (núm.
25.19);

c) les escòries de desfosforació del
Capítol 31;

d) les llanes de cagaferro, d’escòries i
de roca i les llanes minerals similars
(núm. 68.06);

e) els residus i trossets de metalls pre-
ciosos o de plaqué o dublé de metalls
preciosos; els altres residus i rebuigs
que contenen metalls preciosos o
compostos de metalls preciosos del ti-
pus dels que han estat utilitzats princi-
palment per la recuperació dels
metalls preciosos (núm. 71.12);

f) les mates de coure, les mates de
níquel i les mates de cobalt, obtingudes
per fusió dels minerals (Secció XV).

2. Als núm. 26.01 a 26.17 s’entén per
“minerals” els minerals de les espècies
mineralògiques emprades efectivament
en metal·lúrgia per a l’extracció del mer-
curi, dels metalls del núm. 28.44 o dels
metalls de les Seccions XIV o XV, àdhuc
si estan destinats a fins no metal·lúrgics,
però a condició, tanmateix, que no ha-
gin sofert altres tractaments que els nor-
malment reservats als minerals de la
indústria metal·lúrgica.

3. Al núm. 26.20 sols hi entren les cen-
dres i els residus dels tipus emprats a la
indústria per a l’extracció del metall o la
fabricació de compostos metàl·lics.
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Núm. de posició Codi del S.H.
26.01 Minerals de ferro i llurs concentrats, incloses les pirites de ferro torrades (cendres de pirites).

- Minerals de ferro i llurs concentrats, altres que les pirites de ferro torrades (cendres de pirites):
2601.11 — No aglomerats
2601.12 — Aglomerats
2601.20 - Pirites de ferro torrades (cendres de pirites)

26.02 2602.00 Minerals de manganès i llurs concentrats, inclosos els minerals de ferro manganífers amb un
contingut de manganès del 20% o més en pes, sobre producte sec.

26.03 2603.00 Minerals de coure i llurs concentrats.
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26.04 2604.00 Minerals de níquel i llurs concentrats.

26.05 2605.00 Minerals de cobalt i llurs concentrats.

26.06 2606.00 Minerals d’alumini i llurs concentrats.

26.07 2607.00 Minerals de plom i llurs concentrats.

26.08 2608.00 Minerals de zinc i llurs concentrats.

26.09 2609.00 Minerals d’estany i llurs concentrats.

26.10 2610.00 Minerals de crom i llurs concentrats.

26.11 2611.00 Minerals de tungstè i llurs concentrats.

26.12 Minerals d’urani o de tori i llurs concentrats.
2612.10 - Minerals d’urani i llurs concentrats
2612.20 - Minerals de tori i llurs concentrats

26.13 Minerals de molibdè i llurs concentrats.
2613.10 - Torrats
2613.90 - Altres

26.14 2614.00 Minerals de titani i llurs concentrats.

26.15 Minerals de niobi, de tàntal, de vanadi o de zirconi i llurs concentrats.
2615.10 - Minerals de zirconi i llurs concentrats
2615.90 - Altres

26.16 Minerals de metalls preciosos i llurs concentrats.
2616.10 - Minerals d’argent i llurs concentrats
2616.90 - Altres

26.17 Altres minerals i llurs concentrats.
2617.10 - Minerals d’antimoni i llurs concentrats
2617.90 - Altres

26.18 2618.00 Cagaferro granulat (sorres de cagaferro) provinent de la fabricació del ferro o de l’acer.

26.19 2619.00 Escòries, cagaferros (altres que el cagaferro granulat), esclats i altres residus de la fabricació del
ferro o de l’acer.

26.20 Cendres i residus (altres que aquells procedents de la fabricació del ferro o de l’acer) que
contenen metall o compostos de metalls.
- Que contenen principalment zinc:

2620.11 — Mates de galvanització
2620.19 — Altres
2620.20 - Que contenen principalment plom
2620.30 - Que contenen principalment coure
2620.40 - Que contenen principalment alumini
2620.50 - Que contenen principalment vanadi
2620.90 - Altres

26.21 2621.00 Altres escòries i cendres, incloses les cendres de varec.



Capítol 27. Combustibles minerals,
olis minerals i productes de llur
destil·lació; matèries bituminoses;
ceres minerals

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els productes orgànics de constitu-
ció química definida presentats aïlla-
dament; aquesta exclusió no afecta el
metà i el propà purs, que figuren al
núm. 27.11;

b) els medicaments dels núm. 30.03 o
30.04;

c) els hidrocarburs no saturats barre-
jats dels núm. 33.01, 33.02 o 38.05.

2. Els termes “olis de petroli o de mi-
nerals bituminosos”, emprats en el text
del núm. 27.10, s’apliquen no tan sols als
olis de petroli o de minerals bituminosos,
sinó també als olis anàlegs i als olis cons-
tituïts principalment per hidrocarburs no
saturats barrejats, en els quals els consti-
tuents no aromàtics predominen en pes
sobre els constituents aromàtics, qualse-
vol que sigui el procediment d’obtenció.

Els termes no s’apliquen, tanmateix, a
les poliolefines sintètiques líquides en
què menys del 60% en volum destil·len a
300 º C referits a 1.013 mil·libars per apli-
cació d’un mètode de destil·lació a baixa
pressió (Capítol 39).

Notes de sotsposicions
1. Al núm. 2701.11 s’entén per “antra-

cita” una hulla amb contingut límit de
matèries volàtils (calculat sobre pro-
ducte sec, sense matèries minerals) no
superior al 14%.

2. Al núm. 2701.12 s’entén per “hulla
bituminosa” una hulla amb contingut
límit de matèries volàtils (calculat sobre
producte sec, sense matèries minerals)
superior al 14% i el valor límit calòric de
la qual (calculat sobre producte humit,
sense matèries minerals) és igual o supe-
rior a 5.833 kcal/kg.

3. Als núm. 2707.10, 2707.20, 2707.30,
2707.40 i 2707.60 s’entén per “benzols”,
“toluols”, “xilols”, “naftalè” i “fenols” els
productes que contenen respectivament
més del 50% en pes de benzè, toluè, xilè,
naftalè i fenol.
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Núm. de posició Codi del S.H.
27.01 Hulles; briquetes, boles (aglomerats de carbó) i combustibles sòlids similars obtinguts a partir

de l’hulla.
- Hulles, àdhuc polvoritzades, però no aglomerades:

2701.11 — Antracita
2701.12 — Hulla bituminosa
2701.19 — Altres hulles
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2701.20 - Briquetes, boles (aglomerats de carbó) i combustibles sòlids similars obtinguts a partir de l’hulla
27.02 Lignits, àdhuc aglomerats, llevat de l’atzabeja.

2702.10 - Lignits, àdhuc polvoritzats, però no aglomerats
2702.20 - Lignits aglomerats

27.03 2703.00 Torba (inclosa la torba per a jaços), àdhuc aglomerada.

27.04 2704.00 Cocs i semicocs d’hulla, de lignit o de torba, àdhuc aglomerats; carbó de retorta.

27.05 2705.00 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i gasos similars, exclosos els gasos de petroli i altres
hidrocarburs gasosos.

27.06 2706.00 Quitrans d’hulla, de lignit o de torba i altres quitrans minerals, àdhuc deshidratats o escapçats,
inclosos els quitrans reconstituïts.

27.07 Olis i altres productes provinents de la destil·lació dels quitrans d’hulla d’alta temperatura;
productes anàlegs en els quals els constituents aromàtics predominen en pes sobre els
constituents no aromàtics.

2707.10 - Benzols
2707.20 - Toluols
2707.30 - Xilols
2707.40 - Naftalè
2707.50 - Altres barreges d’hidrocarburs aromàtics que destil·lin 65% o més de llur volum (incloses les pèrdues)

a 250ºC segons el mètode ASTM D 86
2707.60 - Fenols

- Altres
2707.91 — Olis de creosota
2707.99 — Altres

27.08 Brea i coc de brea de quitrà d’hulla o d’altres quitrans minerals.
2708.10 - Brea
2708.20 - Coc de brea

27.09 2709.00 Olis bruts de petroli o de minerals bituminosos.
27.10 2710.00 Olis de petroli o de minerals bituminosos, altres que els olis bruts; preparats no esmentats ni

inclosos en altres partides que contenen en pes el 70% o més d’olis de petroli o de minerals
bituminosos i dels quals aquests olis constitueixen elements de base.

27.11 Gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos.
- Liquats:

2711.11 — Gas natural
2711.12 — Propà
2711.13 — Butans
2711.14 — Etilè, propilè, butilè i butadiè
2711.19 — Altres

- En estat gasós:
2711.21 — Gas natural
2711.29 — Altres

27.12 Vaselina; parafina, cera de petroli microcristal·lina, “slack wax”, ozocerita, cera de lignit, cera
de torba, altres ceres minerals i productes similars obtinguts per síntesi o per altres
procediments àdhuc acolorits.

2712.10 - Vaselina
2712.20 - Parafina que contingui en pes menys de 0,75% d’oli
2712.90 - Altres

27.13 Coc de petroli, betum de petroli i altres residus dels olis de petroli o de minerals bituminosos.
- Coc de petroli:

2713.11 — No calcinat
2713.12 — Calcinat
2713.20 - Betum de petroli
2713.90 - Altres residus dels olis de petroli o de minerals bituminosos

27.14 Betums i asfalts, naturals; esquists i sorres bituminosos; asfaltites i roques asfàltiques.
2714.10 - Esquists i sorres bituminosos
2714.90 - Altres

27.15 2715.00 Barreges bituminoses a base d’asfalt o de betum naturals, de betum de petroli, de quitrà
mineral o de brea de quitrà mineral (màstics bituminosos, “cut-backs”, per exemple).

27.16 2716.0 0 Energia elèctrica (posició facultativa).



Secció VI. Productes de les
indústries químiques o de les
indústries connexes

Notes
1. a) Qualsevol producte (altre que els
minerals de metalls radioactius) que
respongui a les especificacions del
text d’un dels núm. 28.44 o 28.45 ha de
classificar-se en aquesta posició i no
en cap altra de la Nomenclatura;

b) A reserva de les disposicions del
paràgraf a) supra, qualsevol producte
que respongui a les especificacions
del text d’un dels núm. 28.43 o 28.46
ha de classificar-se en aquesta posició,
i no en cap altra de la present secció.

2. A reserva de les disposicions de la
Nota 1 supra, qualsevol producte que,
en raó de la seva presentació en forma
de dosis o del seu condicionament per a
la venda al detall, correspongui a un dels
núm. 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03,
33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 o
38.08, ha de classificar-se en aquesta po-
sició i no en cap altra de la Nomenclatu-
ra.

3. Els productes presentats en assorti-
ments consistents en diversos elements
constitutius distints que pertanyin total-
ment o en part a la present secció i iden-
tificables com a destinats, un cop
barrejats, a constituir un producte de les
Seccions VI o VII, han de classificar-se a
la posició corresponent a aquest darrer
producte, sempre que aquests elements
constitutius:

a) siguin, en raó del condicionament,
clarament identificables com a desti-
nats a ésser emprats conjuntament
sense que calgui prèviament recondi-
cionar-los;

b) estiguin presentats simultàniament;

c) siguin identificables, en raó de la
natura o de les quantitats respectives,
com a complementaris els uns dels al-
tres.

Capítol 28. Productes químics
inorgànics; compostos inorgànics o
orgànics de metalls preciosos,
d’elements radioactius, de metalls
de terres rares o d’isòtops

Notes
1. Llevat de disposicions contràries, les

posicions del present capítol només in-
clouen:

a) elements químics aïllats o compos-
tos de constitució química definida,
presentats aïlladament, tant si aquests
productes contenen impureses com si
no en contenen;

b) les solucions aquoses dels produc-
tes del paràgraf a) supra;

c) les altres solucions dels productes
del paràgraf a) supra, sempre que
aquestes solucions constitueixin una
modalitat de condicionament usual i
indispensable, motivada exclusiva-
ment per raons de seguretat o per les
necessitats del transport, i que el dis-
solvent no faci apte el producte per a
usos particulars més que no pas per a
ús general;

d) els productes dels paràgrafs a), b) o
c) supra, amb l’addició d’un estabi-
litzant (inclòs d’un agent antiaglome-
rant) indispensable per a la
conservació o el transport;

e) els productes dels paràgrafs a), b),
c) o d) supra, amb l’addició d’una
substància antipolsegosa o d’un colo-
rant, a fi de facilitar-ne la identificació
o per raons de seguretat, sempre que
aquestes addicions no facin el pro-
ducte apte per a usos particulars més
que no pas per a ús general.

2. A part els ditionits i els sulfoxilats,
estabilitzats amb matèries orgàniques
(núm. 28.31), els carbonats i peroxocar-
bonats de bases inorgàniques (núm.
28.36), els cianurs, oxicianurs i cianurs
complexos de bases inorgàniques (núm.
28.37), els fulminats, cianats i tiocianats
de bases inorgàniques (núm. 28.38), els
productes orgànics inclosos als núm.
28.43 a 28.46 i els carburs (núm. 28.49),
només han de classificar-se al present
apítol els compostos del carboni enu -
merats a continuació:

a) els òxids de carboni, el cianur d’hi-
drogen, els àcids fulmínic, isociànic,

tiociànic i altres àcids cianogenètics
simples o complexos (núm. 28.11);

b) els oxihalogenurs de carboni (núm.
28.12);

c) el disulfur de carboni (núm. 28.13);

d) els tiocarbonats, els seleniocarbo-
nats i tel·lurocarbonats, els seleniocia-
nats i te l · lurocianats , els
tetratiocianodiaminocromats (rei-
neckats) i altres cianats complexos de
bases inorgàniques (núm. 28.42);

e) el peròxid d’hidrogen, solidificat
amb urea (núm. 28.47), l’oxisulfur de
carboni, els halogenurs de tiocarbonil,
el cianogen i els seus halogenurs i la
cianamida i derivats metàl·lics (núm.
28.51), exclosa la cianamida càlcica,
àdhuc pura (Capítol 31).

3. A reserva de les disposicions de la
Nota 1 de la Secció VI, el present capítol
no inclou:

a) el clorur de sodi i l’òxid de magnesi,
àdhuc purs, i els altres productes de la
Secció V;

b) els compostos organo-inorgànics
altres que els esmentats a la Nota 2 su-
pra;

c) els productes especificats a les No-
tes 2, 3, 4 o 5 del Capítol 31;

d) els productes inorgànics del gènere
dels emprats com a luminòfors, del
núm. 32.06;

e) el grafit artificial (núm. 38.01), els
productes extintors presentats com a
càrregues per a aparells extintors o
dintre de les granades o bombes extin-
tores del núm. 38.13; els productes es-
borrat intes condicionats en
embalatges de venda al detall, del
núm. 38.23; els cristalls cultivats (altres
que els elements d’òptica) de sals ha-
logenades de metalls alcalins o alcali-
noterris, d’un pes unitari igual o
superior a 2,5 g, del núm. 38.24;

f) les pedres gemmes, les pedres sin-
tètiques o reconstituïdes, les pólvores
de pedres gemmes o de pedres sintèti-
ques (núm. 71.02 a 71.05), i els metalls
preciosos i llurs aliatges del Capítol 71;

g) els metalls, àdhuc purs, i els aliatges
metàl·lics o els cermets (inclosos els
carburs metàl·lics freginats és a dir els
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carburs metàl·lics freginats amb me-
tall) de la Secció XV;

h) els elements d’òptica, en particular
els de sals halogenades de metalls al-
calins o alcalino-terris (núm. 90.01).

4. Els àcids complexos de constitució
química definida constituïts per un àcid
dels elements no metàl·lics del sub-
capítol II i un àcid que contingui un ele-
ment metàl·lic del subcapítol IV han de
classificar-se al núm. 28.11.

5. Els núm. 28.26 a 28.42 inclouen so-
lament les sals i peroxosals de metalls i
les d’amoni.

Llevat de disposicions contràries, les
sals dobles o complexes han de classifi-
car-se al núm. 28.42.

6. El núm. 28.44 inclou solament:

a) el tecneci (núm. atòmic 43), el pro-
meti (núm. atòmic 61), el poloni (núm.
atòmic 84) i tots els elements de núme-
ro atòmic superior a 84;

b) els isòtops radioactius naturals o ar-
tificials (inclosos els dels metalls pre-
ciosos o dels metalls comuns de les
Seccions XIV i XV), àdhuc barrejats
entre ells;

c) els compostos, inorgànics o
orgànics, d’aquests elements o
isòtops, siguin o no de constitució
química definida, àdhuc barrejats en-
tre ells;

d) els aliatges, les dispersions (inclo-
sos els cermets), els productes
ceràmics i les barreges que contenen
aquests elements o aquests isòtops o
llurs compostos inorgànics o orgànics,
i d’una radioactivitat específica supe-
rior a 74 Bq/g (0,002 microcurie per
gram);

e) els elements combustibles (car-
tutxos) utilitzats (irradiats) de reactors
nuclears;

f) els productes radioactius residuals,
utilitzables o no.

A la nota present i als núm. 28.44 i
28.45 s’entén per isòtops:

els núclids aïllats, exclosos tanmateix
els elements existents a la natura en
estat monoisotòpic;

les barreges d’isòtops d’un mateix ele-
ment, enriquides en un o més de llurs
isòtops, és a dir, en elements la com-
posició isotòpica natural dels quals ha
estat modificada artificialment.

7. Al núm. 28.48 hi entren les com-
binacions de fòsfor i de coure (fosfurs de
coure) que contenen més del 15% en pes
de fòsfor.
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8. Els elements químics, com el silici i
el seleni, dopats amb vista a llur utilitza-
ció en electrònica, resten classificats al
present capítol sempre que estiguin pre-
sentats en formes no treballades d’esti-
ratge, de cilindres o de barres. Si estan
tallats en forma de discos, de plaquetes o
formes anàlogues, corresponen al núm.
38.18.
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Núm. de posició Codi del S.H.
I. Elements químics

28.01 Fluor, clor, brom i iode.
2801.10 - Clor
2801.20 - Iode
2801.30 - Fluor; brom

28.02 2802.00 Sofre sublimat o precipitat; sofre col·loïdal.

28.03 2803.00 Carboni (negres de carboni i altres formes de carboni no esmentades ni incloses en altres
partides).

28.04 Hidrogen, gasos rars i altres elements no metàl·lics.
2804.10 - Hidrogen

- Gasos rars:
2804.21 — Argó
2804.29 — Altres
2804.30 - Nitrogen
2804.40 - Oxigen
2804.50 - Bor; tel·luri

- Silici:
2804.61 — Amb un contingut en pes de silici com a mínim del 99,99%
2804.69 — Altres
2804.70 - Fòsfor
2804.80 - Arsènic
2804.90 - Seleni

28.05 Metalls alcalins o alcalinoterris; metalls de terres rares, escandi i itri, àdhuc barrejats o aliats
entre ells; mercuri.
- Metalls alcalins:

2805.11 — Sodi
2805.19 — Altres

- Metalls alcalinoterris:
2805.21 — Calci
2805.22 — Estronci i bari
2805.30 - Metalls de terres rares, escandi i itri, àdhuc barrejats o aliats entre ells
2805.40 - Mercuri

II. Àcids inorgànics i compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics

28.06 Clorur d’hidrogen (àcid clorhídric); àcid clorosulfúric.
2806.10 - Clorur d’hidrogen (àcid clorhídric)
2806.20 - Àcid clorosulfúric

28.07 2807.00 Àcid sulfúric; òleum.

28.08 2808.00 Àcid nítric; àcids sulfonítrics.

28.09 Pentòxid de difòsfor; àcid fosfòric i àcids polifosfòrics.
2809.10 - Pentòxid de difòsfor
2809.20 - Àcid fosfòric i àcids polifosfòrics

28.10 2810.00 Òxids de bor; àcids bòrics.

28.11 Altres àcids inorgànics i altres compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics.
- Altres àcids inorgànics:

2811.11 — Fluorur d’hidrogen (àcid fluorhídric)
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2811.19 — Altres
- Altres compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics:

2811.21 — Diòxid de carboni
2811.22 — Diòxid de silici
2811.23 — Diòxid de sofre
2811.29 — Altres

III. Derivats halogenats, oxihalogenats o sulfurats dels elements no metàl·lics

28.12 Halogenurs i oxihalogenurs dels elements no metàl·lics.
2812.10 - Clorurs i oxiclorurs
2812.90 - Altres

28.13 Sulfurs dels elements no metàl·lics; trisulfur de fòsfor del comerç.
2813.10 - Disulfurs de carboni
2813.90 - Altres

IV. Bases inorgàniques i òxids, hidròxids i òxids metàl·lics

28.14 Amoníac anhidre o en solució aquosa.
2814.10 - Amoníac anhidre
2814.20 - Amoníac en solució aquosa

28.15 Hidròxid de sodi (sosa càustica); hidròxid de potassi (potassa càustica); peròxids de sodi o de
potassi.
- Hidròxid de sodi (sosa càustica):

2815.11 — Sòlid
2815.12 — En solució aquosa (lleixiu de sosa càustica)
2815.20 - Hidròxid de potassi (potassa càustica)
2815.30 - Peròxids de sodi o de potassi

28.16 Hidròxid i peròxid de magnesi; òxids, hidròxids i peròxids d’estronci o de bari.
2816.10 - Hidròxid i peròxid de magnesi
2816.20 - Òxid, hidròxid i peròxid d’estronci
2816.30 - Òxid, hidròxid i peròxid de bari

28.17 2817.00 Òxid de zinc; peròxid de zinc.

28.18 Corindó artificial, químicament definit o no; òxid d’alumini; hidròxid d’alumini.
2818.10 - Corindó artificial, químicament definit o no
2818.20 - Òxid d’alumini altre que el corindó artificial
2818.30 - Hidròxid d’alumini

28.19 Òxids i hidròxids de crom.
2819.10 - Triòxid de crom
2819.90 - Altres

28.20 Òxids de manganès.
2820.10 - Diòxid de manganès
2820.90 - Altres

28.21 Òxids i hidròxids de ferro; terres colorants que contenen en pes el 70% o més de ferro
combinat, avaluat en Fe2O3.

2821.10 - Òxid i hidròxids de ferro
2821.20 - Terres colorants

28.22 2822.00 Òxids i hidròxids de cobalt; òxids de cobalt del comerç.

28.23 2823.00 Òxids de titani.

28.24 Òxids de plom; mini i mini taronja.
2824.10 - Monòxid de plom (litargiri, massicot)
2824.20 - Mini i mini taronja
2824.90 - Altres

28.25 Hidrazina i hidroxilamina i llurs sals inorgàniques; altres bases inorgàniques; altres òxids,
hidròxids i peròxids de metalls.

2825.10 - Hidrazina i hidroxilamina i llurs sals inorgàniques
2825.20 - Òxid i hidròxid de liti
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2825.30 - Òxids i hidròxids de vanadi
2825.40 - Òxids i hidròxids de níquel
2825.50 - Òxids i hidròxids de coure
2825.60 - Òxids de germani i diòxid de zirconi
2825.70 - Òxids i hidròxids de molibdè
2825.80 - Òxids d’antimoni
2825.90 - Altres

V. Sals i peroxosals metàl·liques del àcids inorgànics

28.26 Fluorurs; fluorosilicats, fluoroaluminats i altres sals complexes de fluor.
- Fluorurs:

2826.11 — D’amoni o de sodi
2826.12 — D’alumini
2826.19 — Altres
2826.20 - Fluorosilicats de sodi o de potassi
2826.30 - Hexafluoroaluminat de sodi (criolita sintètica)
2826.90 - Altres

28.27 Clorurs, oxiclorurs i hidroxiclorurs; bromurs i oxibromurs; iodurs i oxiiodurs.
2827.10 - Clorur d’amoni
2827.20 - Clorur de calci

- Altres clorurs:
2827.31 — De magnesi
2827.32 — D’alumini
2827.33 — De ferro
2827.34 — De cobalt
2827.35 — De níquel
2827.36 — De zinc
2827.38 — De bari
2827.39 — Altres

- Oxiclorurs i hidroxiclorurs:
2827.41 — De coure
2827.49 — Altres

- Bromurs i oxibromurs:
2827.51 — Bromurs de sodi o de potassi
2827.59 — Altres
2827.60 - Iodurs i oxilodurs

28.28 Hipoclorits; hipoclorit de calci del comerç; clorits; hipobromits.
2828.10 - Hipoclorit de calci del comerç i altres hipoclorits de calci
2828.90 - Altres

28.29 Clorats i perclorats; bromats i perbromats; iodats i per-iodats.
- Clorats:

2829.11 — De sodi
2829.19 — Altres
2829.90 - Altres

28.30 Sulfurs; polisulfurs.
2830.10 - Sulfurs de sodi
2830.20 - Sulfur de zinc
2830.30 - Sulfur de cadmi
2830.90 - Altres

28.31 Ditionits i sulfoxilats.
2831.10 - De sodi
2831.90 - Altres

28.32 Sulfits; tiosulfats.
2832.10 - Sulfits de sodi
2832.20 - Altres sulfits
2832.30 - Tiosulfats

28.33 Sulfats; alums; peroxosulfats (persulfats).
- Sulfats de sodi:

2833.11 — Sulfat de disodi
2833.19 — Altres

- Altres sulfats:
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2833.21 — De magnesi
2833.22 — D’alumini
2833.23 — De crom
2833.24 — De níquel
2833.25 — De coure
2833.26 — De zinc
2833.27 — De bari
2833.29 — Altres
2833.30 - Alums
2833.40 - Peroxosulfats (persulfats)

28.34 Nitrits; nitrats.
2834.10 - Nitrits

- Nitrats:
2834.21 — De potassi
2834.22 — De bismut
2834.29 — Altres

28.35 Fosfinats (hipofosfits), fosfonats (fosfits), fosfats i polifosfats.
2835.10 - Fosfinats (hipofosfits) i fosfonats (fosfits)

- Fosfats:
2835.22 — De monosodi o de disodi
2835.23 — De trisodi
2835.24 — De potassi
2835.25 — Hidrogenoortofosfat de calci (fosfat dicàlcic)
2835.26 — Altres fosfats de calci
2835.29 — Altres

- Polifosfats:
2835.31 — Trifosfat de sodi (tripolifosfat de sodi
2835.39 — Altres

28.36 Carbonats; peroxocarbonats (percarbonats); carbonat d’amoni del comerç amb contingut de
carbamat d’amoni.

2836.10 - Carbonat d’amoni del comerç i altres carbonats d’amoni
2836.20 - Carbonat de disodi
2836.30 - Hidrogenocarbonat (bicarbonat) de sodi
2836.40 - Carbonats de potassi
2836.50 - Carbonat de calci
2836.60 - Carbonat de bari
2836.70 - Carbonat de plom

- Altres:
2836.91 — Carbonats de liti
2836.92 — Carbonat d’estronci
2836.99 — Altres

28.37 Cianurs, oxicianurs i cianurs complexos.
- Cianurs i oxicianurs:

2837.11 — De sodi
2837.19 — Atres
2837.20 - Cianurs complexos

28.38 2838.00 Fulminats, cianats i tiocianats.

28.39 Silicats; silicats dels metalls alcalins del comerç.
- De sodi:

2839.11 — Metasilicats
2839.19 — Altres
2839.20 - De potassi
2839.90 - Altres

28.40 Borats; peroxoborats (perborats).
- Tetraborat de disodi (bòrax refinat)

2840.11 — Anhidre
2840.19 — Altres
2840.20 - Altres borats
2840.30 - Peroxoborats (perborats)

28.41 Sals dels àcids oxometàl·lics o peroxometàl·lics.
2841.10 - Aluminats
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2841.20 - Cromats de zinc o de plom
2841.30 - Dicromat de sodi
2841.40 - Dicromat de potassi
2841.50 - Altres cromats i dicromats; peroxocromats

- Manganits, manganats i permanganats:
2841.61 — Permanganat de potassi
2841.69 — Altres
2841.70 - Molibdats
2841.80 - Tungstats (wolframats)
2841.90 - Altres

28.42 Altres sals dels àcids o peroxoàcids inorgànics, exclosos els azoturs.
2842.10 - Silicats dobles o complexos
2842.90 - Altres

VI. VARIS

28.43 Metalls preciosos en estat col·loïdal; compostos inorgànics o orgànics de metalls preciosos, de
constitució química definida o no; amalgames de metalls preciosos.

2843.10 - Metalls preciosos en estat col·loïdal
- Compostos d’argent:

2843.21 — Nitrat d’argent
2843.29 — Altres
2843.30 - Compostos d’or
2843.90 - Altres compostos; amalgames

28.44 Elements químics radioactius i isòtops radioactius (inclosos els elements químics i isòtops
físsils o fèrtils) i llurs compostos; barreges i residus que contenen aquests productes.

2844.10 - Urani natural i els seus compostos; aliatges, dispersions (inclosos els cermets), productes ceràmics i
barreges que contenen urani natural o compostos de l’urani natural

2844.20 - Urani enriquit en U 235 i els seus compostos; plutoni i els seus compostos; aliatges, dispersions
(inclosos els cermets), productes ceràmics i barreges que contenen urani enriquit en U 235, plutoni o
compostos d’aquests productes

2844.30 - Urani empobrit en U 235 i els seus compostos; tori i els seus compostos; aliatges, dispersions (inclosos
els cermets), productes ceràmics i barreges que contenen urani empobrit en U 235, tori o compostos
d’aquests productes

2844.40 - Elements i isòtops i compostos radioactius altres que els dels núm. 2844 10, 2844 20 o 2844 30;
aliatges, dispersions (inclosos els cermets), productes ceràmics i barreges que contenen aquests
elements, isòtops o compostos; residus radioactius

2844.50 - Elements combustibles (cartutxos) utilitzats (irradiats) de reactors nuclears

28.45 Isòtops altres que els del núm. 28.44; llurs compostos inorgànics o orgànics, de constitució
química definida o no.

2845.10 - Aigua pesant (òxid de deuteri)
2845.90 - Altres

28.46 Compostos, inorgànics o orgànics, dels metalls de terres rares, d’itri o d’escandi o de barreges
d’aquests metalls.

2846.10 - Compostos de ceri
2846.90 - Altres

28.47 2847.00 Peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada), àdhuc solidificat amb urea.

28.48 2848.00 Fosfurs, de constitució química definida o no, exclosos els ferro-fòsfors.

28.49 Carburs, de constitució química definida o no.
2849.10 - De calci
2849.20 - De silici
2849.90 - Altres

28.50 2850.00 Hidrurs, nitrurs, azoturs, siliciürs i borurs, de constitució química definida o no, altres que els
compostos que constitueixen també carburs del núm. 28.49.

28.51 2851.00 Altres compostos inorgànics (incloses les aigües destil·lades, de conductibilitat o d’igual grau de
puresa); aire líquid (inclòs l’aire líquid del qual s’han eliminat els gasos rars); aire comprimit;
amalgames altres que de metalls preciosos.



Capítol 29. Productes químics
orgànics

Notes
1. Llevat de disposicions contràries, les

posicions del present capítol només in-
clouen:

a) compostos orgànics de constitució
química definida presentats aïllada-
ment, tant si aquests compostos conte-
nen impureses com si no en contenen;

b) barreges d’isòmers d’un mateix
compost orgànic (tant si aquestes bar-
reges contenen impureses com si no
en contenen), excloses les barreges
d’isòmers (altres que els este-
reoisòmers) dels hidrocarburs acíclics,
saturats o no (Capítol 27);

c) els productes dels núm. 29.36 a
29.39, els èters i èsters de sucres i llurs
sals del núm. 29.40 i els productes del
núm. 29.41, de constitució química de-
finida o no;

d) les solucions aquoses dels produc-
tes dels paràgrafs a), b) o c) supra;

e) les altres solucions dels productes
dels paràgrafs a), b) o c) supra, sempre
que aquestes solucions constitueixin
una modalitat de condicionament
usual i indispensable, exclusivament
motivada per raons de seguretat o per
les necessitats del transport, i que el
dissolvent no faci el producte apte per
a usos particulars més que no pas per
a ús general;

f) els productes dels paràgrafs a), b), c)
i d) o e) supra, amb l’addició d’un esta-
bilitzant (inclòs un agent antiaglome-
rant) indispensable per a la
conservació o per al transport;

g) els productes dels paràgrafs a), b),
c), d), e) o f) supra, amb l’addició d’u-
na substància antipolsegosa, d’un co-
lorant o d’un agent odorífer, a fi de
facilitar-ne la identificació o per raons
de seguretat, sempre que aquestes ad-
dicions no facin el producte apte per a
usos particulars més que no pas per a
ús general.

h) els productes següents, especificats
per tipus, per a la producció de colo-
rants azoics: sals de diazoni, copulants
emprats per a aquestes sals i amines
diazotables i llurs sals.

2. El present capítol no inclou:

a) els productes del núm. 15.04, així
com la glicerina (núm. 15.20);

b) l’alcohol etílic (núm. 22.07 o 22.08);

c) el metà i el propà (núm. 27.11);

d) els compostos de carboni esmentats
a la Nota 2 del Capítol 28;

e) la urea (núm. 31.02 o 31.05);

f) les matèries colorants d’origen vege-
tal o animal (núm. 32.03), les matèries
colorants orgàniques sintètiques, els
productes orgànics sintètics del tipus
emprats com a agents d’avivatge fluo-
rescents o com a luminòfors (núm.
32.04), així com els tints i altres ma-
tèries colorants presentades en formes
o embalatges per a la venda al detall
(núm. 32.12);

g) els enzims (núm. 35.07);

h) el metaldehid, l’hexametilenetetra-
mina i els productes similars, presen-
tats en pastilles, bastonets o en formes
similars que impliquin llur utilització
com a combustibles, així com els com-
bustibles líquids i gasos combustibles
liquats en recipients dels tipus emprats
per alimentar o carregar encenedors o
altres dispositius d’encesa, i d’una ca-
pacitat no superior a 300 cm3 (núm.
36.06);

ij) els productes extintors presentats
com a càrregues per a aparells extin-
tors o dintre de les granades o bombes
extintores del núm. 38.13; els produc-
tes esborratintes condicionats en em-
balatges de venda al detall, inclosos al
núm. 38.24;

k) els elements d’òptica, en particular
els de tartrat d’etilenediamina (núm.
90.01).

3. Qualsevol producte que pogués
pertànyer a dues o més posicions del
present capítol ha de classificar-se a la
posició col·locada l’última per ordre de
numeració.

4. Als núm. 29.04 a 29.06, 29.08 a
29.11, i 29.13 a 29.20, tota referència als
derivats halogenats, sulfonats, nitrats o
nitrosats s’aplica també als derivats mix-
tos com els sulfohalogenats, nitrohalo-
genats , ni t rosulfonats o
nitrosulfohalogenats.

Els grups nitrats o nitrosats no han de
considerar-se com a “funcions nitroge-
nades” en el sentit del núm. 29.29.

Per a l’aplicació dels núm. 29.11,
29.12, 29.14, 29.18 i 29.22, s’entén per
“funcions oxigenades” tan sols les fun-
cions (els grups orgànics característics
que contenen oxigen) esmentades als
textos dels núm. 29.05 a 29.20.

5. a) Els èsters de compostos orgànics
de funció àcida dels subcapítols I a VII
amb compostos orgànics dels ma-
teixos subcapítols han de classificar-se
amb aquell d’aquests composts que
pertany a la posició d’aquests sub-
capítols col·locada l’última per ordre
de numeració.

b) Els èsters de l’alcohol etílic amb
compostos orgànics de funció àcida
dels subcapítols I a VII han de classifi-
car-se a la mateixa posició que els
compostos de funció àcida correspo-
nents.

c) A reserva de la Nota 1 de la Secció
VI i de la Nota 2 del Capítol 28:

1) les sals inorgàniques de compos-
tos orgànics com els compostos de
funció àcida, de funció fenol o de
funció enol, o les bases orgàniques,
dels subcapítols I a X o del núm.
29.42, han de classificar-se a la posi-
ció a la qual pertany el compost
orgànic corresponent;
2) les sals formades per la reacció en-
tre compostos orgànics dels sub-
capítols I a X o del núm. 29.42 han de
classificar-se a la posició a la qual
pertany la base o l’àcid (inclosos els
compostos de funció fenol o de fun-
ció enol) a partir del qual són for-
mats, i que està col·locada l’última
per ordre de numeració dintre del
capítol.

d) Els alcoholats metàl·lics han de clas-
sificar-se a la mateixa posició que els
alcohols corresponents, llevat del cas
de l’etanol (núm. 29.05).

e) Els halogenurs dels àcids car-
boxílics han de classificar-se a la ma-
teixa posició que els àcids
corresponents.

6. Els compostos dels núm. 29.30 i
29.31 són compostos orgànics la mo-
lècula dels quals conté, a més d’àtoms
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d’hidrogen, d’oxigen o de nitrogen,
àtoms d’altres elements no metàl·lics o
de metalls, com sofre, arsènic, mercuri o
plom, enllaçats directament al carboni.

Els núm. 29.30 (t iocompostos
orgànics) i 29.31 (altres compostos orga-
no-inorgànics) no inclouen els derivats
sulfonats o halogenats (inclosos els deri-
vats mixtos) que, exceptuats l’hidrogen,
l’oxigen i el nitrogen, sols contenen, en
enllaç directe amb el carboni, els àtoms
de sofre o d’halogen que els confereixen
el caràcter de derivats sulfonats o halo-
genats (o de derivats mixtos).

7. Els núm. 29.32, 29.33 i 29.34 no in-
clouen els epòxids amb tres àtoms en el
cicle, els peròxids de cetones, els
polímers cíclics dels aldehids o dels tio-
aldehids, els anhídrids d’àcids car-
boxílics polibàsics, els èsters cíclics de
polialcohols o de polifenols amb àcids
polibàsics i les imides d’àcids polibàsics.

Les disposicions precedents només
són aplicables quan l’estructura
heterocíclica és conseqüència exclusiva
de les funcions ciclitzants enumerades
anteriorment.

Nota de sotsposicions
1. A l’interior d’una posició del present

capítol, els derivats d’un compost químic
(o d’un grup de compostos químics) han
de classificar-se a la mateixa sotsposició
que aquest compost (o aquest grup de
compostos), sempre que no figurin més
específicament en una altra sotsposició i
que no hi hagi cap sotsposició residual
denominada “Altres” dintre de la sèrie de
les sotsposicions afectades.
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Núm. de posició Codi del S.H.
I. Hidrocarburs i derivats halogenats sulfonats, nitrats o nitrosat

29.01 Hidrocarburs acíclics.
2901.10 - Saturats

- No saturats:
2901.21 — Etilè
2901.22 — Propè (propilè)
2901.23 — Butà (butilè) i els seus isòmers
2901.24 — Buta-1,3-diè i isoprè
2901.29 — Altres

29.02 Hidrocarburs cíclics.
- Ciclànics, ciclènics o cicloterpènics

2902.11 — Ciclohexà
2902.19 — Altres
2902.20 - Benzè
2902.30 - Toluè

- Xilens:
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2902.41 — o-Xilè
2902.42 — m-Xilè
2902.43 — p-Xilè
2902.44 — Isòmers del xilè barrejats
2902.50 - Estirè
2902.60 - Etilbenzè
2902.70 - Cumè
2902.90 - Altres

29.03 Derivats halogenats dels hidrocarburs.
- Derivats clorats saturats dels hidrocarburs acíclics:

2903.11 — Clorometà (clorur de metil) i cloroetà (clorur d’etil)
2903.12 — Diclorometà (clorur de metilè)
2903.13 — Cloroform (triclorometà)
2903.14 — Tetraclorur de carboni
2903.15 — 1,2-Dicloroetà (clorur d’etilè)
2903.16 — 1,2-Dicloropropà (clorur de propilè) i diclorobutans
2903.19 — Altres

- Derivats clorats no saturats dels hidrocarburs acíclics:
2903.21 — Clorur de vinil (cloroetilè)
2903.22 — Tricloroetilè
2903.23 — Tetracloroetilè (percloroetilè)
2903.29 — Altres
2903.30 - Derivats fluorats, derivats bromats i derivats iodats dels hidrocarburs acíclics

- Derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics que contingui almenys dos halògens diferents:
2903.41 — Triclorofluorometà
2903.42 — Diclorodifluorometà
2903.43 — Triclorofluorometà
2903.44 — Diclorotetrafluoretans i cloropentafluoretà
2903.45 — Altres derivats perhalògens únicament amb fluor i clor
2903.4 6 — Bromoclorodifluorometà, bromotrifluorometà i dibromotetrafluoroetà
2903.47 — Altres derivats perhalogenats
2903.49 — Altres

- Derivats halogenats dels hidrocarburs ciclànics, ciclènics o cicloterpènics:
2903.51 — 1,2,3,4,5,6- Hexaclorociclohexà
2903.59 — Altres

- Derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics:
2903.61 — Clorobenzè, o diclorobenzè i p-diclorobenzè
2903.62 — Hexaclorobenzè i DDT (1,1,1- tricloro- 2,2 – bis (p-cloro-fenil) età
2903.69 — Altres

29.04 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats dels hidrocarburs, àdhuc halogenats.
2904.10 - Derivats només sulfonats, llurs sals i llurs èsters etílics
2904.20 - Derivats només nitrats o només nitrosats
2904.90 - Altres

II. Alcohols i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats

29.05 Alcohols acíclics i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats.
- Monoalcohols saturals:

2905.11 — Metanol (alcohol metílic)
2905.12 — Propan-1-ol (alcohol propílic) i propan-2-ol (alcohol isopropílic)
2905.13 — Butan-1-ol (alcohol n-butílic)
2905.14 — Altres butanols
2905.15 — Pentanol (alcohol amílic) i els seus isòmers
2905.16 — Octanol (alcohol octílic) i els seus isòmers
2905.17 — Dodecan-i-ol (alcohol làuric), hexadecan-l-ol (alcohol cetílic) i octadecan-l-ol (alcohol esteàric)
2905.19 — Altres

- Monoalcohols no saturats:
2905.22 — Alcohols terpènics acíclics
2905.29 — Altres

- Diols:
2905.31 — Etileneglicol (etanediol)
2905.32 — Propileneglicol (propane-1,2-diol)
2905.39 — Altres

- Altres polialcools:
2905.41 — 2-Etil-2-(hidroximetil)propane-1,3-diol (trimetilolpropà)
2905.4 2 — Pentaeritritol (pentaeritrita)
2905.43 — Mannitol
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2905.44 — D-glucitol (sorbitol)
2905.45 — Glicerol
2905.49 — Altres
2905.50 - Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels alcohols acíclics

29.06 Alcohols cíclics i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats.
- Ciclànics, ciclènics o cicloterpènics:

2906.11 — Mentol
2906.12 — Clicohexanol, metilciclohexanols i dimetilciclohexanols
2906.13 — Esterols i inositols
2906.14 — Terpineols
2906.19 — Altres

- Aromàtics:
2906.21 — Alcohol benzílic
2906.29 — Altres

III. Fenols i fenols-alcohols i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats

29.07 Fenols; fenols-alcohols.
- Monofencis:

2907.11 — Fenol (hidroxibenzè) i les seves sals
2907.12 — Cresols i llurs sals
2907.13 — Octilfenol, nonilfenol i llurs isòmers; sals d’aquests productes
2907.14 — Xilenols i llurs sals
2907.15 — Naptols i les seves sals
2907.19 — Altres

- Polifenols:
2907.21 — Resorcinol i les seves sals
2907.22 — Hidroquinona i les seves sals
2907.23 — 4,4’-Isopropilidenedifenol (bisfenol A, difenilolpropà) i les seves sals
2907.29 — Altres
2907.30 - Fenols-alcohols

29.08 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels fenols o dels fenols-alcohols.
2908.10 - Derivats només halogenats i llurs sals
2908.20 - Derivats només sulfonats, llurs sals i llurs èsters
2908.90 - Altres

IV. Èter, peròxids d’alcohols, peròxids d’èters, peròxids de cetones, epòxids amb tres àtoms en
el cicle, acetals i hemiacetals, i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats

29.09 Èters, èters-alcohols, èters-fenols, èters-alcohols-fenols, peròxids d’alcohols, peròxids d’èters,
peròxids de cetones (de constitució química definida o no) i derivats halogenats, sulfonats,
nitrats o nitrosats.
- Èters acíclics i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosat:

2909.11 — Èter dietílic (òxid de dietil)
2909.19 — Altres
2909.20 - Èters ciclànics, ciclènics, cicloterpènics i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosat
2909.30 - Èters aromàtics i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats

- Èters-alcohols i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosat:
2909.41 — 2,2’-Òxidietanol (dietileneglicol)
2909.42 — Èters monometílics de l’ etileneglicol o del dietileneglicol
2909.43 — Èters monobutílics de l’etileneglicol o del dietileneglicol
2909.44 — Altres èters monoalquílics de l’etileneglicol o del dietileneglicol
2909.49 — Altres
2909.50 - Èters-fenols, èters-alcohols-fenols i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2909.60 - Peròxids d’alcohols, peròxids èter, peròxids de cetones, derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosat

29.10 Epòxids, epoxi-alcohols, epoxi-fenols i epoxi-èters, amb tres àtoms en el cicle, i derivats
halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats.

2910.10 - Oxirana (òxid d’etilè)
2910.20 - Metiloxirana (òxid de propilè)
2910.30 - 1-Cloro-2,3-epoxipropà (epiclorohidrina)
2910.90 - Altres

29.11 2911.00 Acetals i hemiacetals, àdhuc si contenen altres funcions oxigenades, i derivats halogenats,
sulfonats, nitrats o nitrosat.

V. Compostos de funció aldehid
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29.12 Aldehids, àdhuc si contenen altres funcions oxigenades; polímers cíclics dels aldehids;
paraformaldehid.
- Aldehids acíclics que no contenen altres funcions oxigenades:

2912.11 — Metanal (formaldehid)
2912.12 — Etanal (acetaldehid)
2912.13 — Butanal (butiraldehid, isòmer normal)
2912.19 — Altres

- Aldehids cíclics que no contenen altres funcions oxigenades:
2912.21 — Benzaldehid (aldehid benzoic)
2912.29 — Altres
2912.30 - Aldehids-alcohols

- Aldehids-èter, aldehids-fenol i aldehids que contenen altres funcions oxigenades:
2912.41 — Vanil·lina (aldehid metilprotocatèquic)
2912.42 — Etilvanil·lina (aldehid etilprotocatèquic)
2912.49 — Altres
2912.50 - Polímers cíclics del aldehids
2912.60 - Paraformaldehid

29.13 2913.00 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels productes del núm. 29.12.

VI. Compostos de funció cetona o de funció quinona

29.14 Cetones i quinones, àdhuc si contenen altres funcions oxigenades i derivats halogenats,
sulfonats, nitrats o nitrosats.
- Cetona acícliques que no contenen altres funcions oxigenades:

2914.11 — Acetona
2914.12 — Butanona (metiletilcetona)
2914.13 — 4-Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona)
2914.19 — Altres

- Cetona ciclàniques, ciclèniques o cicloterpèniques que no continguin altres funcions oxigenades:
2914.21 — Càmfora
2914.22 — Ciclohexanona i metilciclohexanones
2914.23 — Ionones i metilionones
2914.29 — Altres

- Cetones aromàtiques que no continguin altres funcions oxigenades:
2914.31 — Fenilacetona (fenil-2-propanona)
2914.39 — Altres
2914.40 - Cetones-alcohols i cetones aldehids
2914.50 - Cetones-fenols i cetones que contenen altres funcions oxigena

- Quinones:
2914.61 — Antraquinona
2914.69 — Altres
2914.7 0 - Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats

VII. Àcids carboxílics, llurs anhídrids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids; derivats halogenats,
sulfonats, nitrats o nitrosat

29.15 Àcids monocarboxílics acíclics saturats i llurs anhídrids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids;
derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats.
- Àcid fòrmic, les seves sals i els seus èsters:

2915.11 — Àcid fòrmic
2915.12 — Sals de l’àcid fòrmic
2915.13 — Èsters de l’àcid fòrmic

- Àcid acètic i les seves sals; anhídrid acètic:
2915.21 — Àcid acètic
2915.22 — Acetat de sodi
2915.23 — Acetat de cobalt
2915.24 — Anhídrid acètic
2915.29 — Altres

- Èsters de l’àcid acètic:
2915.31 — Acetat d’etil
2915.32 — Acetat de vinil
2915.33 — Acetat de n-butil
2915.34 — Acetat d’isobutil
2915.35 — Acetat de 2-etoxietil
2915.39 — Altres
2915.40 - Àcids mono-, di- o tricloroacètics, llurs sals i llurs èsters
2915.50 - Àcid propiànic, les seves sals i els seus èsters
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2915.60 - Àcids butírics, àcids valèrics, llurs sals i llurs èsters
2915.70 - Àcid palmític, àcid esteàric, llurs sals i llurs èsters
2915.90 - Altres

29.16 Àcids monocarboxílics acíclics no saturats i àcids monocarboxílics cíclics, llurs anhídrids,
halogenurs, peròxids i peroxiàcids; derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats.
- Àcids monocarboxílics acíclics no saturats, anhídrids, halogenurs, peròxids, peroxiàcids i derivats:

2916.11 — Àcid acrílic i les seves sals
2916.12 — Èsters d’àcid acrílic
2916.13 — Àcid metacrílic i les seves sals
2916.14 — Èsters d’àcid metacrílic
2916.15 — Àcids oleic, linoleic o linolènic, llurs sals i llurs èsters
2916.19 — Altres
2916.20 - Àcids monocarboxílics ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, llurs anhídrids, halogenurs, peròxids,

peroxiàcids i derivats
- Àcids monocarboxílics aromàtics, llurs anhídrids, halogenurs, peròxids, peroxiàcids i derivats:

2916.31 — Àcid benzoic, les seves sals i els seus èsters
2916.32 — Peròxid de benzoïl i clorur de benzoïl
2916.34 — Àcid fenilacètic i les seves sals
2916.35 — Èsters de l’àcid fenilacètic
2916.39 — Altres

29.17 Àcids policarboxílics, llurs anhídrids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids; derivats halogenats,
sulfonats, nitrats o nitrosats.
- Àcids policarboxílics acíclics, llurs anhídrids, halogenurs, peròxids, peroxiàcids i derivats:

2917.11 — Àcid oxàlic, les seves sals i els seus èsters
2917.12 — Àcid adípic, les seves sals i els seus èsters
2917.13 — Àcid azelaic, àcid sebacic, llurs sals i llurs èsters
2917.14 — Anhídrid maleix
2917.19 — Altres
2917.20 - Àcids policarboxílics ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, llurs anhídrids, halogenurs, peròxids,

peroxiàcids i derivats
- Àcids policarboxílics aromàtics, llurs anhídrids, halogenurs, peròxids, peroxiàcids i derivats

2917.31 — Ortoftalats de dibutil
2917.32 — Ortoftalats de dioctil
2917.33 — Ortoftalats de dinonil o de didecil
2917.34 — Altres èsters de l’àcid ortoftalic
2917.35 — Anhídrid ftàlic
2917.36 — Àcid tereftàlic i les seves sals
2917.37 — Tereftalat de dimetil
2917.39 — Altres

29.18 Àcids carboxílics que contenen funcions oxigenades suplementàries i llurs anhídrids,
halogenurs, peròxids i peroxiàcids; derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats.
- Àcids carboxílics de funció alcohol però sense altra funció oxigenada, llurs anhídrids, halogenurs,
peròxids, peroxiàcids i derivats:

2918.11 — Àcid làctic, les seves sals i els seus èsters
2918.12 — Àcid tàrtric
2918.13 — Sals i èsters de àcid tàrtric
2918.14 — Àcid cítric
2918.15 — Sals i èsters de àcid cítric
2918.16 — Àcid glucànic, les seves sals i els seus èsters
2918.17 — Àcid fenilglicàlic (àcid mandèlic), les seves sals i els seus èsters
2918.19 — Altres

- Àcids carboxílics de funció fenol però sense altra funció oxigenada, llurs anhídrids, halogenurs,
peròxids, peroxiàcids i derivats:

2918.21 — Àcid salicílic i les seves sals
2918.22 — Àcid O-acetilsalicílic, les seves sals i els seus èsters
2918.23 — Altres èsters d’àcid salicílic i llurs sals
2918.29 — Altres
2918.30 - Àcids carboxílics de funció aldehid o cetona però sense altra funció oxigenada, llurs anhídrids,

halogenurs, peròxids, peroxiàcids i derivats
2918.90 - Altres

VIII. Èsters dels àcids inorgànics i llurs sals, i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats

29.19 2919.00 Èsters fosfòrics i llurs sals, inclosos els lactofosfats; derivats halogenats, sulfonats, nitrats o
nitrosats.
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29.20 Èsters dels altres àcids inorgànics (exclosos els èsters dels halogenurs d’hidrogen) i llurs sals;
derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats.

2920.10 - Èsters tiofosfàrics (fosforotioats) i llurs sals; derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2920.90 - Altres

IX. COMPOSTOS DE FUNCIONS NITROGENADES

29.21 Compostos de funció amina.
- Monoamines acícliques i derivats; sals d’aquests productes:

2921.11 — Mono-, di- o trimetilamina i llurs sals
2921.12 — Dietilamina i les seves sals
2921.19 — Altres

- Poliamines acícliques i derivats; sals d’aquests productes:
2921.21 — Etilenediamina i les seves sals
2921.22 — Hexametilenediamina i les seves sals
2921.29 — Altres
2921.30 - Monoamines i poliamines ciclàniques, ciclèniques o cicloterpèniques, i derivats; sals d’aquests

productes
- Monoamines aromàtiques i derivats; sals d’aquests productes

2921.41 — Anilina de l’anilina i llurs sals
2921.42 — Derivats de l’anilina i llurs sals
2921.43 — Toluïdines i derivats; sals d’aquests productes
2921.44 — Difenilamina i derivats; sals d’aquests productes
2921.45 — 1- Naftilamina (alpha-naftilamina), 2-naftilamina (bêta-naftilamina) i derivats; sals d’aquests productes
2921.49 — Altres

- Poliamines aromàtiques i derivats; sals d’aquests productes:
2921.51 — o-, m-, p-Fenilenediamina, diaminotoluens, i derivats; sals d’aquests productes
2921.59 — Altres

29.22 Compostos aminats de funcions oxigenades.
- Amino-alcohols, llurs èters i llurs èsters, altres que els de funcions oxigenades diferents; sals d’aquests
productes:

2922.11 — Monoetanolamina i les seves sals
2922.12 — Dietanolamina i les seves sals
2922.13 — Trietalnolamina i llurs sals
2922.19 — Altres

- Amino-naftols i altres amino-fenols, llurs èters i èsters, altres que els que tenen funcions oxigenades
diferents; sals d’aquests productes:

2922.21 — Àcids aminonaftolsulfònics i llurs sals
2922.22 — Anisidines, dianisidines, fenetidines, i llurs sals
2922.29 — Altres
2922.30 - Aminoaldehids, aminocetones i aminoquinones, altres que els de funcions oxigenades diferents; sals

d’aquests productes
- Aminoàcids i llurs èsters, altres que els de funcions oxigenades diferents; sals d’aquests productes:

2922.41 — Lisina i els seus èsters; sals d’aquests productes
2922.42 — Àcid glutàmic i llurs sals
2922.43 — Àcid antranílic i les seves sals
2922.49 — Altres
2922.50 - Amino-alcohols-fenols, amino-àcids-fenols i altres compostos aminats de funcions oxigenades

29.23 Sals i hidròxids d’amoni quaternaris; lecitines i altres fosfoaminolípids.
2923.10 - Cholina i llurs sals
2923.20 - Lecitines i altres fosfoaminolípids
2923.90 - Altres

29.24 Compostos de funció carboxiamida; compostos de funció amida d’àcid carbònic.
2924.10 - Amides (inclosos els carbamats) acícliques i derivats; sals d’ aquests productes

- Amides (inclosos els carbamats) cícliques i derivats; sals d’aquests productes:
2924.21 — Ureïnes i derivats; sals d’aquests productes
2924.22 — Àcid 2-acetamidobenzoic
2924.29 — Altres

29.25 Compostos de funció carboxiimida (incloses la sacarina i les seves sals) o de funció imina.
- Imides i derivats; sals d’aquests productes:

2925.11 — Sacarina i les seves sals
2925.19 — Altres
2925.20 - Imines i derivats; sals d’aquests productes

29.26 Compostos de funció nitril.
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2926.10 - Acrilonitril
2926.20 - 1-Cianoguanidina (diciandiamida)
2926.90 - Altres

29.27 2927.00 Compostos diazoics, azoics o azòxics.

29.28 2928.00 Derivats orgànics de la hidrazina o de la hidroxilamina.

29.29 Compostos d’altres funcions nitrogenades.
2929.10 - Isocianats
2929.90 - Altres

X. Compostos organo-inorgànica, compostos heterocíclics, àcids nucleics i llurs sals, i
sulfonamides

29.30 Tiocompostos orgànics.
2930.10 - Ditiocarbonats (xantats, xantogenats)
2930.20 - Tiocarbamats i ditiocarbamats
2930.30 - Mono-, di- o tetrasulfurs de tiouram
2930.40 - Metionina
2930.90 - Altres

29.31 2931.00 Altres compostos organo-inorgànics.

29.32 Compostos heterocíclics d’heteroàtom(s) d’oxigen exclusivament.
- Compostos l’estructura dels quals conté un cicle furan (hidrogenat o no) no condensat:

2932.11 — Tetrahidrofuran
2932.12 — 2-Furaldehid (furfural)
2932.13 — Alcohol furfurílic i alcohol tetrahidrofurfurílic
2932.19 — Altres

- Lactones:
2932.21 — Cumarina, metilcumarines i etilcumarines
2932.29 — Altres lactones

- Altres:
2932.91 — Isosafrole
2932.92 — 1-(1,3 Benzodioxol-5-yl)-2-propanona
2932.93 — Piperonal
2932.94 — Safrole
2932.99 — Altres

29.33 Compostos heterocíclics d’heteroàtom(s) de nitrogen exclusivament; àcids nucleics i llurs sals.
- Compostos l’estructura dels quals conté un cicle pirazol (hidrogenat o no) no condensat:

2933.11 — Fenazona (antipirina) i derivats
2933.19 — Altres

- Compostos l’estructura dels quals conté un cicle limidazol (hidrogenat o no) no condensat:
2933.21 — Hidantoïna i derivats
2933.29 — Altres

- Compostos l’estructura dels quals conté un cicle piridina (hidrogenat o no) no condensat:
2933.31 — Piridina i les seves sals
2933.32 — Piperidina i les seves sals
2933.39 — Altres
2933.40 - Compostos que tenen una estructura de cicles quinoleïna o isoquinoleïna (hidrogenats o no) sense

altres condensacions
- Compostos l’estructura dels quals conté un cicle pirimidina (hidrogenat o no) o piperazina:

2933.51 — Malonilurea (àcid barbitúric) i derivats; sals d’aquests productes
2933.59 — Altres

- Compostos on l’estructura comporta un cicle triazine (hidrogenat o no) no condensat:
2933.61 — Melamina
2933.69 — Altres

- Lactams:
2933.71 — 6- Hexanelactam (epsilon-caprolactam)
2933.79 — Altres lactams
2933.90 - Altres

29.34 Àcids nucleics i les seves sals; altres compostos heterocíclics.
2934.10 - Compostos l’estructura dels quals conté un cicle tiazol (hidrogenat o no) no condensat
2934.20 - Compostos que tenen una estructura de cicles benzotiazol (hidrogenats o no) sense altres

condensacions
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2934.30 - Compostos que tenen una estructura de cicles fenotiazina (hidrogenats o no) sense altres
condensacions

2934.90 - Altres

29.35 2935.00 Sulfonamides.

XI. Provitamines, vitamines i hormones

29.36 Provitamines i vitamines, naturals o reproduïdes per síntesi (inclosos els concentrats naturals),
així com derivats emprats principalment com a vitamines, barrejats o no entre ells, àdhuc en
solucions qualsevol.

2936.10 - Provitamines, no barrejades
- Vitamines i derivats, no barrejats:

2936.21 — Vitamines A i derivats
2936.22 — Vitamina B1 i derivats
2936.23 — Vitamina B2 i derivats
2936.24 — Àcid D-o DL-pantotènic (vitamina B3 o vitamina B5) i derivats
2936.25 — Vitamina B6 i derivats
2936.26 — Vitamina B12 i derivats
2936.27 — Vitamina C i derivats
2936.28 — Vitamina E i derivats
2936.29 — Altres vitamines i derivats
2936.90 - Altres, inclosos els concentrats naturals

29.37 Hormones, naturals o reproduïdes per síntesi; derivats emprats principalment com a
hormones; altres esteroides emprats principalment com a hormones.

2937.10 - Hormones del lobul anterior de l’hipofisi i similars, i derivats
- Hormones corticosurrenals i derivats:

2937.21 — Cortisona, hidrocortisona, prednisona (deshidrocortisona) i prednisolona (deshidrohidrocortisona)
2937.22 — Derivats halogenats de les hormones cortico-suprarenals
2937.29 — Altres

- Altres hormones i derivats; altres esteroides utilitzats principalment com a hormones:
2937.91 — Insulina i les seves sals
2937.92 — Estrògens i progestògens
2937.99 — Altres

XII. Heterosids i alcaloides vegetals, naturals o reproduits per sintesi, llurs sals, llurs èters, llurs
èsters i altres derivats

29.38 Heteròsids, naturals o reproduïts per síntesi, llurs sals, llurs èters, llurs èsters i altres derivats.
2938.10 - Rutosida (rutina) i derivats
2938.90 - Altres

29.39 Alcaloides vegetals, naturals o reproduïts per síntesi, llurs sals, llurs èters, llurs èsters i altres
derivats.

2939.10 - Alcaloides de l’opi i derivats; sals d’aquests productes
- Alcaloides de la quinquina i derivats; sals d’aquests productes:

2939.21 — Quinina i les seves sals
2939.29 — Altres
2939.30 - Cafeïna i les seves sals

- Efedrines i les seves sals:
2939.41 — Efedrina i les seves sals
2939.42 — Pseudoefedrina (DCI) i les seves sals
2939.4 9 — Altres
2939.50 - Teofilina i aminofilina (teofilina-etilenodiamina) i derivats; sals d’aquests productes

- Alcaloids de sègol i derivats; sals d’aquests productes:
2939.61 — Ergometrina (DCI) i les seves sals
2939.62 — Ergotamina (DCI) i les seves sals
2939.63 — Àcid lisèrgic i les seves sals
2939.69 — Altres
2939.70 - Nicotina i les seves sals
2939.90 - Altres

XIII. ALTRES COMPOSTOS ORGÀNICS

29.40 2940.00 Sucres químicament purs, exceptuades la sacarosa, la lactosa, la maltosa, la glucosa i la fructosa
(levulosa) i èters i èsters de sucres i llurs sals, altres que els productes dels núm. 29.37, 29.38 o
29.39.



Capítol 30. Productes farmacèutics

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els aliments dietètics, els aliments
enriquits, els aliments per a diabètics,
els complements alimentaris, les be-
gudes tòniques i les aigües minerals
(Secció IV);

b) els guixos especialment calcinats o
finament triturats per a l’ús de dentis-
tes (núm. 25.20);

c) les aigües destil·lades aromàtiques i
les solucions aquoses d’olis essencials,
medicinals (núm. 33.01);

d) els preparats del núm. 33.03 a
33.07, àdhuc si tenen propietats tera-
pèutiques o profilàctiques;

e) els sabons i altres productes del
núm. 34.01 amb l’addició de substàn-
cies medicamentoses;

f) els preparats a base de guix per a
l’ús de dentistes (núm. 34.07);

g) l’albúmina de la sang no preparada
amb vista a usos terapèutics o profilàc-
tics (núm. 35.02).

2. Al núm. 30.02, entenem per produc-
tes immunològics modificats únicament
els anticossos monoclònics (MAK, MAB),
els fragments d’anticossos i els conjugats
d’anticossos i de fragments d’anticossos.

3. Als núm. 30.03 i 30.04 i a la Nota 4 d)
del capítol són considerats:

a) “productes no barrejats”:

1) les solucions aquoses de produc-
tes no barrejats;
2) tots els productes dels Capítols 28
o 29;
3) els extractes vegetals simples del
núm. 13.02, simplement dosificats o
dissolts en un dissolvent qualsevol;
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29.41 Antibiòtics.
2941.10 - Penicil·lines i derivats, d’estructura àcid penicil·lànic; sals d’aquests productes
2941.20 - Estreptomicines i derivats; sals d’aquests productes
2941.30 - Tetraciclines i derivats; sals d’aquests productes
2941.40 - Cloramfenicol i derivats; sals d’aquests productes
2941.50 - Eritromicina i derivats, sals d’aquests productes
2941.90 - Altres

29.42 2942.00 Altres compostos orgànics.



b) “productes barrejats”:

1) les solucions i suspensions col·loï-
dals (exclòs el sofre col·loïdal);
2) els extractes vegetals obtinguts
mitjançant el tractament de barreges
de substàncies vegetals;
3) les sals i aigües concentrades ob-
tingudes per evaporació de les
aigües minerals naturals.

4. Al núm. 30.06 només hi ha inclosos
els productes següents, que han de clas-
sificar-se en aquesta posició i no en cap
altra de la Nomenclatura:

a) els catguts esterilitzats, les lligadu-
res esterilitzades similars per a sutures
quirúrgiques i els adhesius esterilitzats
per a teixits orgànics emprats en cirur-
gia per cloure les nafres;

b) les laminàries esterilitzades;

c) els hemostàtics reabsorbibles esteri-
litzats per a la cirurgia o l’odontologia;

d) els preparats opacificadors per a
exàmens radiogràfics, així com els
reactius de diagnòstic concebuts per
ésser emprats sobre el pacient, i que
són productes no barrejats presentats
en forma de dosis o bé productes bar-
rejats, constituïts per dos o més ingre-
dients, aptes per als mateixos usos;

e) els reactius destinats a la determina-
ció dels grups o dels factors sanguinis;

f) els ciments i altres productes d’obtu-
ració dental; els ciments per a la refec-
ció òssia;

g) les farmacioles i altres estoigs de
material mèdic per a cures de primera
urgència;

h) els preparats químics contraceptius
a base d’hormones o d’espermicides.
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Núm. de posició Codi del S.H.
30.01 Glàndules i altres òrgans per a usos opoteràpics, en estat dessecat, àdhuc polvoritzats;

extractes, per a usos opoteràpics, de glàndules o d’altres òrgans o de llurs secrecions; heparina
i les seves sals; altres substàncies humanes o animals preparades amb fins terapèutics o
profilàctics no esmentades ni incloses en altres partides.

3001.10 - Glàndules i altres òrgans, en estat dessecat, àdhuc polvoritzats
3001.20 - Extractes de glàndules o d’altres òrgans o de llurs secrecions
3001.90 - Altres

30.02 Sang humana; sang animal preparada amb vista a usos terapèutics, profilàctics o de diagnòstic;
antisèrums, altres constituents de la sang, productes immunològics modificats, àdhuc per via
biotecnològica; vacunes, toxines, cultius de microorganismes (exclosos els llevats) i productes
similars.

3002.10 - Antisèrums, altres constituents de la sang, productes immunològics modificats, àdhuc per via
biotecnològica
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3002.20 - Vacunes per a la medicina humana
3002.30 - Vacunes per a la medicina veterinària
3002.90 - Altres

30.03 Medicaments (exclosos els productes dels núm. 30.02, 30.05 o 30.06) constituïts per productes
barrejats entre ells, preparats amb fins terapèutics o profilàctics, però ni presentats en forma
de dosis ni condicionats per a la venda al detall.

3003.10 - Que contenen penicil·lines o derivats d’aquests productes, d’estructura d’àcid penicil·lànic, o
estreptomicines o derivats d’aquests productes

3003.20 - Que contenen altres antibiòtics
- Que contenen hormones o altres productes del núm. 29.37, però no contenen antibiòtics:

3003.31 - Que contenen insulina
3003.39 - Altres
3003.40 - Que contenen alcaloides o derivats, però no contenen ni hormones, ni altres productes del núm.

29.37, ni antibiòtics
3003.90 - Altres

30.04 Medicaments (exclosos els productes dels núm. 30.02, 30.05 o 30.06) constituïts per productes
barrejats o no barrejats, preparats amb fins terapèutics o profilàctics, presentats en forma de
dosis o condicionats per a la venda al detall.

3004.10 - Que contenen penicil·lines o derivats d’aquests productes, d’estructura d’àcid penicil·lànic, o
estreptomicines o derivats d’aquests productes

3004.20 - Que contenen altres antibiòtics
- Que contenen hormones o altres productes del núm. 29.37, però no contenen antibiòtics:

3004. 31 — Que contenen insulina
3004.32 — Que contenen hormones cortico-suprarenals
3004.39 — Altres
3004.40 - Que contenen alcaloides o derivats, però no contenen ni hormones, ni altres productes del núm.

29.37, ni antibiòtics
3004.50 - Altres medicaments que contenen vitamines o altres productes del núm. 29.36
3004.90 - Altres

30.05 Buates, gases, benes i articles anàlegs (apòsits, esparadraps, sinapismes, per exemple),
impregnats o recoberts de substàncies farmacèutiques o condicionats per a la venda al detall
amb fins mèdics, quirúrgics, odontològics o veterinaris.

3005.10 - Apòsits adhesius i altres articles que posseeixen una capa adhesiva
3005.90 - Altres

30.06 Preparats i articles farmacèutics especificats a la nota 4 del present capítol.
3006.10 - Catguts esterilitzats, lligadures esterilitzades similars per a sutures quirúrgiques i adhesius esterilitzats

per a teixits orgànics emprats en cirurgia per cloure les nafres; laminaries esterilitzades; hemostàtics
reabsorbibles esterilitzats per a la cirurgia o l’odontologia

3006.20 - Reactius destinats a la determinació dels grups o dels factors sanguinis
3006.30 - Preparats opacificadors per a exàmens radiogràfics; reactius de diagnòstic concebut per a ésser

emprats sobre el pacient
3006.40 - Ciments i altres productes d’obturació dental, ciments per a la refecció òssia
3006.50 - Farmaciola i altres estoigs de material mèdic per a cures de primera urgència
3006.60 - Preparats químics contraceptius a base d’hormones o d’espermicides



Capítol 31. Adobs

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) la sang animal del núm. 05.11;

b) els productes de constitució quími-
ca definida presentats aïlladament, al-
tres que els descrits a les Notes 2 A), 3
A), 4 A) o 5 de més avall;

c) els cristalls cultivats de clorur de po-
tassi (altres que els elements d’òptica),
d’un pes unitari igual o superior a 2,5
g, del núm. 38.24; els elements d’òpti-
ca de clorur de potassi (núm. 90.01).

2. El núm. 31.02 només inclou, a reser-
va que no estiguin presentats en les con-
dicions previstes al núm. 31.05:

A) els productes següents:

1) el nitrat de sodi, àdhuc pur;
2) el nitrat d’amoni, àdhuc pur;
3) les sals dobles, àdhuc pures, de sul-
fat d’amoni i de nitrat d’amoni;
4) el sulfat d’amoni, àdhuc pur;
5) les sals dobles (àdhuc pures) o les
barreges de nitrat de calci i de nitrat
d’amoni;
6) les sals dobles (àdhuc pures) o les
barreges de nitrat de calci i de nitrat de
magnesi;
7) la cianamida càlcica, àdhuc pura,
impregnada o no d’oli;
8) la urea, àdhuc pura;

B) els adobs consistents en barreges
entre ells de productes especificats a l’a-
partat A) supra;

C) els adobs consistents en barreges
de clorur d’amoni o de productes especi-
ficats als apartats A) o B) supra amb guix,
pedra de guix o altres matèries inorgàni-
ques sense poder fertilitzant;

D) els adobs líquids consistents en so-
lucions aquoses o amoniacals de pro-
ductes especificats als apartats A) 2) o A)
8) supra, o d’una barreja d’aquests pro-
ductes.

3. El núm. 31.03 només inclou, a reser-
va que no estiguin presentats en les con-
dicions previstes al núm. 31.05:

A) els productes següents:

1) les escòries de desfosforació;
2) els fosfats naturals del núm. 25.10,
torrats, calcinats o que hagin sofert un

tractament tèrmic superior al destinat
a eliminar-ne les impureses;
3) els superfosfats (simples, dobles o
triples);
4) l’hidrogenoortofosfat de calci que
contingui una proporció de fluor igual
o superior al 0,2%, calculada sobre el
producte anhidre en estat sec;

B) els adobs consistents en barreges
entre ells de productes especificats a l’a-
partat A) supra, però prescindint del
contingut límit de fluor;

C) els adobs consistents en barreges
de productes especificats en els apartats
A) o B) supra, però prescindint del con-
tingut límit de fluor, amb guix, pedra de
guix o altres matèries inorgàniques sense
poder fertilitzant.

4. El núm. 31.04 només inclou, a reser-
va que no estiguin presentats en les con-
dicions previstes al núm. 31.05:

A) els productes següents:

1) les sals de potassi naturals en brut
(carnal·lita, caïnita, silvinita i d’altres);
2) el clorur de potassi, àdhuc pur, a re-
serva de les disposicions de la Nota 1
c);
3) el sulfat de potassi, àdhuc pur;
4) el sulfat de magnesi i de potassi,
àdhuc pur;

B) els adobs consistents en barreges
entre ells de productes especificats a l’a-
partat A) supra.

5. L’hidrogenoortofosfat de diamoni
(fosfat diamònic) i el dihidrogenoorto-
fosfat d’amoni (fosfat monoamònic),
àdhuc purs, i les barreges d’aquests pro-
ductes entre ells, figuren al núm. 31.05.
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6. Al núm. 31.05, l’expressió “altres
adobs” només inclou els productes dels
tipus emprats com a adobs i que contin-
guin com a constituents essencials un,
com a mínim, dels elements fertilitzants
següents: nitrogen, fòsfor o potassi.
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Núm. de posició Codi del S.H.
31.01 3101.00 Adobs d’origen animal o vegetal, àdhuc barrejats entre ells o tractats químicament; adobs que

són resultat de la barreja o del tractament químic de productes d’origen animal o vegetal.

31.02 Adobs minerals o químics nitrogenats.
3102.10 - Urea, àdhuc en solució aquosa

- Sulfat d’amoni; sals dobles i barreges de sulfat d’amoni i de nitrat d’amoni:
3102.21 — Sulfat d’amoni
3102.29 — Altres
3102.30 - Nitrat d’amoni, àdhuc en solució aquosa
3102.40 - Barreges de nitrat d’amoni i de carbonat de calci o d’altres matèries inorgàniques sense poder

fertilitzant
3102.50 - Nitrat de sodi
3102.60 - Sals dobles i barreges de nitrat de calci i de nitrat d’amoni
3102.70 - Cianamida calcica
3102.80 - Barreges d’urea i de nitrat d’amoni en solucions aquoses o amoniacals
3102.90 - Altres, incloses les barreges no especificades a les subposicions precedents

31.03 Adobs minerals o químics fosfatats.
3103.10 - Superfosfats
3103.20 - Escòries de desfosforació
3103.90 - Altres

31.04 Adobs minerals o químics potàssics.
3104.10 - Carnal·lita, silvinita i altres sals de potassi naturals en brut
3104.20 - Clorur de potassi
3104.30 - Sulfat de potassi
3104.90 - Altres

31.05 Adobs minerals o químics que contenen dos o tres dels elements fertilitzants: nitrogen, fòsfor i
potassi; altres adobs; productes del present capítol presentats sigui en tauletes o formes
similars, sigui en embalatges d’un pes brut no superior a 10 kg.

3105.10 - Productes del present capítol presentats sigui en tauletes o formes similars, sigui en embalatges d’un
pes brut no superior a 10 kg

3105.20 - Adobs minerals o químics que contenen els tres elements fertilitzants: nitrogen, fòsfor i potassi
3105.30 - Hidrogenoortofosfat de diamoni (fosfat diamònic)
3105.40 - Dihidrogenoortofosfat d’amoni (fosfat monoamònic),àdhuc en barreja amb hidrogenoortofosfat de

diamoni (fosfat diamònic)
- Altres adobs minerals o químics que continguin dos elements fertilitzants: nitrogen i fòsfor:

3105.51 — Que contenen nitrats i fosfats
3105.59 — Altres
3105.60 - Adobs minerals o químics que contenen els dos elements fertilitzants: fòsfor i potassi
3105.90 - Altres



Capítol 32. Extractes adobadors o
tintoris; tanins i derivats; pigments
i altres matèries colorants; pintures
i vernissos; màstics; tintes

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els productes de constitució quími-
ca definida presentats aïlladament, ex-
ceptuats els que responen a les
especificacions dels núm. 32.03 o
32.04, els productes inorgànics dels ti-
pus emprats com a luminòfors (núm.
32.06), els vidres derivats del quars o
altra sílice fosos en formes especifica-
des al núm. 32.07 i els tints i altres ma-
tèries colorants presentats en les
formes o els embalatges per a la venda
al detall del núm. 32.12;

b) els tannats i altres derivats tànnics
dels productes dels núm. 29.36 a
29.39, 29.41 o 35.01 a 35.04;

c) els màstics d’asfalt i altres màstics bi-
tuminosos (núm. 27.15).

2. Les barreges de sals de diazoni esta-
bilitzades i de copulants emprats per a
aquestes sals, per a la producció de colo-
rants azoics, figuren al núm. 32.04.

3. Figuren també als núm. 32.03,
32.04, 32.05 i 32.06 els preparats a base
de matèries colorants (inclosos, pel que
fa al núm. 32.06, els pigments del núm.
25.30 o del Capítol 28, les làmines i pól-
vores metàl·liques), dels tipus emprats
per acolorir qualsevol matèria o bé desti-
nats a entrar com a ingredients en la fa-
bricació de preparats colorants.
Aquestes posicions no inclouen tanma-
teix els pigments en dispersió en els me-
dis no aquosos, en estat líquid o pastós,
dels tipus emprats per a la fabricació de
pintures (núm. 32.12), ni els altres prepa-
rats especificats als núm. 32.07, 32.08,
32.09, 32.10, 32.12, 32.13 o 32.15.

4. Les solucions (altres que els col·lo-
dions), en dissolvents orgànics volàtils,
de productes especificats al text dels
núm. 39.01 a 39.13 figuren al núm. 32.08
quan la proporció de dissolvent és supe-
rior al 50% del pes de la solució.

5. Al present capítol, els termes “ma-
tèries colorants” no inclouen els produc-
tes dels tipus emprats com a matèries de
càrrega en les pintures a l’oli, àdhuc si

poden emprar-se també com a pigments
colorants en les aquarel·les.

6. Al núm. 32.12 només són conside-
rats com a “fulls per marcar amb ferro”
els fulls prims dels tipus emprats, per
exemple, per marcar relligadures, cuirs o
folres de barrets, i constituïts per:

a) pólvores metàl·liques impalpables
(àdhuc de metalls preciosos) o bé pig-
ments aglomerats per mitjà de cola, de
gelatina o d’altres adhesius;
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b) metalls (àdhuc preciosos) o bé pig-
ments dipositats sobre un full de qual-
sevol matèria que serveixi de suport.
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Núm. de posició Codi del S.H.
32.01 Extractes adobadors d’origen vegetal; tanins i llurs sals, èters, èsters i altres derivats.

3201.10 - Extracte de quebratxo
3201.20 - Extracte de mimosa
3201.90 - Altres

32.02 Productes adobadors orgànics sintètics; productes adobadors inorgànics; preparats adobadors,
àdhuc si contenen productes adobadors naturals; preparats enzimàtics per al preadobament.

3202.10 - Productes adobadors orgànics sintètics
3202.90 - Altres

32.03 3203.00 Matèries colorants d’origen vegetal o animal (inclosos els extractes tintoris, però exclosos els
negres d’origen animal), àdhuc de constitució química definida; preparats especificats a la nota
3 del present capítol, a base de matèries colorants d’origen vegetal o animal.

32.04 Matèries colorants orgàniques sintètiques, àdhuc de constitució química definida; preparats
especificats a la nota 3 del present capítol, a base de matèries colorants orgàniques sintètiques;
productes orgànics sintètics dels tipus emprats com a agents d’avivatge fluorescents o com a
luminòfors, àdhuc de constitució química definida.
- Matèries colorants orgàniques sintètiques i preparats especificats a la nota 3 del present capítol, a bases
d’aquestes matèries colorants:

3204.11 — Colorants dispersos i preparats a bases d’aquests colorants
3204.12 — Colorants àcids, àdhuc metal·litzats, i preparats a bases d’aquests colorants; colorants mordents i

preparats a bases d’aquests colorants
3204.13 — Colorants bàsic i preparats a bases d’aquests colorants
3204.14 — Colorants directes i preparats a bases d’aquests colorants
3204.15 — Colorants de cup (inclosos els utilitzables en llur estat com a colorant pigmentari) i preparats a base

d’aquests colorants
3204.16 — Colorants reactius i preparats a bases d’aquests colorants
3204.17 — Colorants pigmentaris i preparats a bases d’aquests colorants
3204.19 — Altres, incloses les barreges de matèries colorants de diversos dels núm. 3204.11 a 3204.19
3204.20 - Productes orgànics sintètics dels tipus emprats com a agents d’avivatge fluorescents
3204.90 - Altres

32.05 3205.00 Laques colorants; preparats especificats a la nota 3 del present capítol, a base de laques
colorants.

32.06 Altres matèries colorants; preparats especificats a la nota 3 del present capítol, altres que els
dels núm. 32.03, 32.04 o 32.05; productes inorgànics dels tipus emprats com a luminòfors,
àdhuc de constitució química definida.
- Pigments i preparacions a base d’òxid de titani:

3206.11 — Amb un contingut en pes del 80% o més de diòxid de tità, calculat sobre la matèria seca
3206.19 — Altres
3206.20 - Pigments i preparats a bases de compostos de crom
3206.30 - Pigments i preparats a bases de compostos de cadmi

- Altres matèries colorants i altres preparats:
3206.41 — Ultramar i els seus preparats
3206.42 — Litopo, altres pigments i preparats a bases de sulfur de zinc
3206.43 — Pigments i preparats a base d’hexacianoferrats (ferrocianurs o ferricianurs)
3206.49 — Altres
3206.50 - Productes inorgànics dels tipus emprats com a luminòfors

32.07 Pigments, opacificadors i colors preparats, composicions vitrificables, engalbes, llustres líquids
i preparats similars, dels tipus emprats per a la ceràmica, l’esmalt o el vidre; vidre sinteritzat i
altres vidres en forma de pólvores, de granalles, de lamelles o de flocs.

3207.10 - Pigments, opacificadors i colors preparats, i preparats similars
3207.20 - Composicions vitrificables, engalbes i preparats similars
3207.30 - Llustres líquids i preparats similars
3207.40 - Vidre sinteritzat i altres vidres en forma de pólvores, de granalles, de lamelles o de flocs



Capítol 33. Olis essencials i
resinoides; productes de
perfumeria o de tocador preparats,
i preparats cosmètics

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) les oleoresines naturals o extractes
vegetals del núm. 13.01 o 13.02;

b) els sabons i altres productes del
núm. 34.01;

c) les essències de trementina, de fusta
de pi o de pasta cel·lulòsica al sulfat i
els altres productes del núm. 38.05.

2. En el sentit del núm. 33.02, l’expres-
sió “substàncies odoríferes” cobreix úni-
cament les substàncies del núm. 33.01,
els ingredients odorífers extrets d’aques-
tes substàncies i el productes aromàtics
obtinguts per via de síntesi.
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32.08 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o de polímers naturals modificats, dispersos o
dissolts en un medi no aquós; solucions definides a la nota 4 del present capítol.

3208.10 - A base de polièsters
3208.2 0 - A base de polímers acrílics o vinílics
3208.90 - Altres

32.09 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o de polímers naturals modificats, dispersos o
dissolts en un medi aquós.

3209.10 - A base de polímers acrílics o vinílics
3209.90 - Altres

32.10 3210.00 Altres pintures i vernissos; pigments a l’aigua preparats dels tipus emprats per a l’acabat dels
cuirs.

32.11 3211.00 Assecants preparats.

32.12 Pigments (inclosos les pólvores i els flocs metàl·lics) dispersos en medis no aquosos, en forma
de líquid o de pasta, dels tipus emprats per a la fabricació de pintures; fulls per marcar amb
ferro; tints i altres matèries colorants presentats en formes o embalatges per a la venda al
detall.

3212.10 - Fulls per a marcar amb ferro
3212.90 - Altres

32.13 Colors per a la pintura artística, l’ensenyament, la pintura de rètols, la modificació de matisos,
la diversió i colors similars, en pastilles, tubs, pots, flascons, cassons o condicionaments
similars.

3213.10 - Colors en assortiments
3213.90 - Altres

32.14 Màstic de vidrier, ciments de resina i altres màstics; revestiments emprats en pintura;
revestiments no refractaris dels tipus emprats en treballs de paleta.

3214.10 - Màstics de vidrier; ciments de resina i altres màstic; revestiments emprats en pintura
3214.90 - Altres

32.15 Tintes d’impremta, tintes per a escriure o per a dibuixar i altres tintes, àdhuc concentrades o
en formes sòlides.
- Tintes d’impremta:

3215.11 — Negres
3215.19 — Altres
3215.90 - Altres



3. Els núm. 33.03 a 33.07 s’apliquen en
particular als productes àdhuc no barre-
jats (altres que les aigües destil·lades
romàtiques i solucions aquoses d’olis
essencials), aptes per a ésser emprats
com a productes d’aquestes posicions i
condicionats per a la venda al detall amb
vista a llur utilització per a aquests fins.

4. Entenem per productes de perfume-
ria o de bany preparats i preparacions cos-
mètiques, al núm.33.07, especialment els
productes següents: les petites bosses que
continguin una part de planta aromàtica;
les preparacions odoríferes que actuïn per
combustió; els papers perfumats i els pa-
pers impregnats o induïts de coloret; les
solucions líquides per a lents de contacte o
de ulls artificials; les buates; feltres i no
teixits, impregnats, induïts o recoberts de
perfum o de coloret; els productes de
bany preparats per a animals.
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Núm. de posició Codi del S.H.
33.01 Olis essencials (desterpenats o no), inclosos els anomenats “concrets” o “absoluts”; resinoides;

oleoresines d’extracció; solucions concentrades d’olis essencials en els greixos, els olis fixos,
les ceres o matèries anàlogues, obtingudes per extracció o maceració; subproductes terpènics
residuals de la desterpenació dels olis essencials, aigües destil·lades aromàtiques i solucions
aquoses d’olis essencials.
- Olis essencials de cítrics:

3301.11 — De bergamota
3301.12 — De taronja
3301.13 — De llimona
3301.14 — De llimona dolça
3301.19 — Altres

- Olis essencials altres que de cítrics:
3301.21 — De gerani
3301.22 — De gessamí
3301.23 — D’espígol o de barballó
3301.24 — De menta pebrera (Mentha piperita)
3301.25 — D’altres mentes
3301.26 — D’espicanard
3301.29 — Altres
3301.30 - Resinoides
3301.90 - Altres

33.02 Barreges de substàncies odoríferes i barreges (incloses les solucions alcohòliques) a base d’una
o més d’aquestes substàncies, dels tipus emprats com a matèries bàsiques per a la indústria:
altres preparacions a base de substàncies odoríferes, dels tipus emprats per la fabricació de
begudes.

3302.10 - Dels tipus emprats per a les indústries alimentàries o de begudes
3302.90 - Altres

33.03 3303.00 Perfums i aigües de tocador

33.04 Productes de bellesa o de maquillatge preparats, i preparats per a la conservació o la cura de la
pell, altres que els medicaments, inclosos els preparats antisolars i els preparats per bronzejar;
preparats per a manicures o pedicures.

3304.10 - Productes de maquillatge per als llavis
3304.20 - Productes de maquillatge per als ulls
3304.30 - Preparats per a manicures o pedicures

- Altres:
3304.91 — Pólvores, incloses les pólvores compactes
3304.99 — Altres

33.05 Preparats capil·lars.
3305.10 - Xampús
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3305.20 - Preparats per a l’ondulació o el desarrissament permanents
3305.30 - Laques per a cabells
3305.90 - Altres

33.06 Preparats per a la higiene bucal o dental, incloses les pólvores i cremes destinades a facilitar
l’adherència de les dentadures: fils utilitzats per la neteja els espais interdentals (fils dentals),
embalats per la venda als particulars.

3306.10 - Dentifricis
3306.20 - Fils utilitzats per netejar els espais interdentals (fils dentals)
3306.90 - Altres

33.07 Preparats per abans de l’afaitat, l’afaitat o després de l’afaitat, desodorants corporals, preparats
per al bany, depilatoris, altres productes de perfumeria o de tocador preparats i altres
preparats cosmètics, no esmentats ni inclosos en altres partides; desodorants de locals,
preparats, àdhuc no perfumats, amb propietats desinfectants o sense.

3307.10 - Preparats per abans de l’afaitat, l’afaitat o desprès de l’afaitat
3307.20 - Desodorants corporals i antisuós
3307.30 - Sals perfumades i altres preparats per al bany

- Preparats per a perfumar o per a desodorar locals, inclosos els preparats odorífers per a cerimònies
religioses:

3307.41 — “Agarbatti” i altres preparats odorífers que actuen per combustió
3307.49 — Altres
3307.90 - Altres



Capítol 34. Sabons, agents de
superfície orgànics, preparats per a
bugades, preparats lubrificants, ceres
artificials, ceres preparades,
productes de manteniment, espelmes
i articles similars, pastes de modelar,
“ceres per a dentistes” i composicions
per a dentistes a base de guix

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) les barreges o els preparats alimen-
taris de greixos o d’olis animals o ve-
getals dels tipus emprats com a
preparats per al desemmotllament
(núm. 15.17);

b) els compostos aïllats de constitució
química definida;

c) els xampús, els dentifricis, les cre-
mes i els sabons d’afaitar i els prepa-
rats per a bany àdhuc si contenen sabó
o agents de superfície orgànics (núm.
33.05, 33.06 o 33.07).

2. Al núm. 34.01, el terme “sabons” no-
més s’aplica als sabons solubles en ai-
gua. Els sabons i altres productes
d’aquesta posició poden contenir o no
d’altres substàncies (desinfectants, pól-
vores abrasives, càrregues, productes
medicamentosos, per exemple). Tanma-
teix, els que contenen abrasius només
pertanyen a aquesta posició si estan pre-
sentats en barres, en pastilles o escates o
en pans. Si estan presentats en altres for-
mes, han de classificar-se al núm. 34.05
com a pastes i pólvores per fregar i pre-
parats similars.

3. Al núm. 34.02 els “agents de su-
perfície orgànics” són productes que, un
cop barrejats amb aigua a una concen-
tració del 0,5% a 20ºC i deixats en repòs
durant una hora a la mateixa temperatu-
ra:

a) donen un líquid transparent o
translúcid o una emulsió estable sense
separació de la matèria insoluble; i

b) redueixen la tensió superficial de
l’aigua a 4,5 x 10-2N/m (45 dines/cm)
o menys.

4. Pels termes “olis de petroli o de mi-
nerals bituminosos”, emprats al text del
núm. 34.03, s’entenen productes definits
a la Nota 2 del Capítol 27.
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5. A reserva de les exclusions indica-
des més avall, els termes “ceres artificials
i ceres preparades” emprats al text del
núm. 34.04 només s’apliquen:

A) als productes que presenten el
caràcter de les ceres, obtinguts per pro-
cediment químic, àdhuc solubles en ai-
gua;

B) als productes obtinguts barrejant
entre elles diferents ceres;

C) als productes que presenten el
caràcter de les ceres, a base de ceres o de
parafines i que, a més, contenen greixos,
resines, matèries minerals o d’altres ma-
tèries.

En canvi, el núm. 34.04 no inclou:

a) els productes dels núm. 15.16, 38.23
o 34.02, àdhuc si presenten el caràcter
de les ceres;

b) les ceres animals no barrejades i les
ceres vegetals no barrejades, àdhuc re-
finades o acolorides, del núm. 15.21;

c) les ceres minerals i els productes si-
milars del núm. 27.12, àdhuc barrejats
entre ells o simplement acolorits;

d) les ceres barrejades, disperses o dis-
soltes en un medi líquid (núm. 34.05,
38.09, etc.).
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Núm. de posició Codi del S.H.
34.01 Sabons; productes i preparats orgànics tensioactius emprats com a sabó, en barres, en pans, en

pastilles o en escates, àdhuc si contenen sabó; paper, buates, feltres i no-teixits, impregnats,
untats o recoberts de sabó o de detergents.
- Sabons, productes i preparats orgànics tensioactius en barres, en pans, en pastilles o en escates, i
paper, buates, feltres i no-teixits, impregnats, untats o recoberts de sabó o de detergents:

3401.11 — De tocador (inclosos els d’ús mèdic)
3401.19 — Altres
3401.20 - Sabons en altres formes

34.02 Agents de superfície orgànics (altres que els sabons); preparats tensioactius, preparats per a
bugades (inclosos els preparats auxiliars per rentar) i preparats de neteja, àdhuc si contenen
sabó, altres que els del núm. 34.01.
- Agents de superfície orgànics, àdhuc condicionats per a la venda al detall:

3402.11 — Aniònics
3402.12 — Catiònics
3402.13 — No iònics
3402.19 — Altres
3402.20 - Preparats condicionats per a la venda al detall
3402.90 - Altres

34.03 Preparats lubrificants (inclosos els olis per a eines de tall, els preparats per descollar femelles
de cargols travades, els preparats contra el rovell o la corrosió i els preparats per al
desemmotllament, a base de lubrificants) i preparats dels tipus emprats per a l’ensimatge de
matèries tèxtils i el greixatge del cuir, de les pells o d’altres matèries, excloses les que
continguin com a constituents bàsics el 70% o més en pes d’olis de petroli o de minerals
bituminosos.
- Que contenen olis de petroli o de minerals bituminosos:

3403.11 — Preparats per al tractament de matèries tèxtils, del cuir, de les pells o d’altres matèries
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3403.19 — Altres
- Altres:

3403.91 — Preparats per al tractament de matèries tèxtils, del cuir, de les pells o d’altres matèries
3403.99 — Altres

34.04 Ceres artificials i ceres preparades.
3404.10 - De lignit modificat químicament
3404.20 - De polietileneglicols
3404.90 - Altres

34.05 Llustres i betums per a sabates, productes encàustics, abrillantadors per a carrosseries, vidre o
metalls, pastes i pólvores per fregar i preparats similars (àdhuc en forma de paper, buates,
feltres, no-teixits, matèria plàstica o cautxú alveolars, impregnats, untats o recoberts d’aquests
preparats), excloses les ceres del núm. 34.04.

3405.10 - Llustres, betums i preparats similars per a sabates o per a cuir
3405.20 - Productes encàustics i preparats similars per al manteniments de mobles de fusta, de parquets o

d’altres elements de fusta
3405.30 - Abrillantadors i preparats similars per a carrosseria, altres que els abrillantadors per a metalls
3405.40 - Pastes, pólvores i altres preparats per a fregar
3405.90 - Altres

34.06 3406.00 Espelmes, candeles, ciris i articles similars.

34.07 3407.00 Pastes de modelar, incloses les destinades a la diversió d’infants; composicions anomenades
“ceres per a dentistes” presentades en assortiments, en embalatges de venda al detall o en
plaquetes, ferradures, bastonets o formes similars; altres composicions per a dentistes a base
de guix.



Capítol 35. Matèries albuminoides;
productes a base de midons o de
fècules modificats; coles; enzims

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els llevats (núm. 21.02);

b) els constituents de la sang (altres
que l’albúmina de la sang no prepara-
da amb vista a usos terapèutics o profi-
làctics), els medicaments i altres
productes del Capítol 30;

c) els preparats enzimàtics per a la
preadoberia (núm. 32.02);

d) els preparats enzimàtics per a re-
mullament o per a bugades i els altres
productes del Capítol 34;

e) les proteïnes endurides (núm.
39.13);

f) els productes de les arts gràfiques
sobre suports de gelatina (Capítol 49).

2. El terme “dextrina” emprat al text
del núm. 35.05 s’aplica als productes
procedents de la degradació dels midons
o de les fècules amb un contingut de su-
cres reductors, expressat en dextrosa,
sobre matèria seca, no superior al 10%.

Els productes d’aquesta mena amb
contingut de sucres superior al 10% per-
tanyen al núm. 17.02.
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Núm. de posició Codi del S.H.
35.01 Caseïnes, caseïnats i altres derivats de les caseïnes; coles de caseïna.

3501.10 - Caseïnes
3501.90 - Altres

35.02 Albúmines (inclosos els concentrats de diverses proteïnes de lactosèrum que contenen, en pes
calculat sobre matèria seca, més del 80% de proteïnes de lactosèrum), albuminats i altres
derivats de les albúmines.
- Ovoalbumina:

3502.11 — Secada
3502.19 — Altres
3502.20 — Lactoalbumina, inclosos els concentrats de dos o més proteïnes de lactosèrum
3502.90 — Altres

35.03 3503.00 Gelatines (incloses les presentades en fulls de forma quadrada o rectangular, àdhuc treballats
superficialment o acolorits) i derivats; ictiocolla; altres coles d’origen animal, exceptuades les
coles de caseïna del núm. 35.01.

35.04 3504.00 Peptones i derivats; altres matèries proteïques i derivats, no esmentats ni inclosos en altres
partides; pólvores de pell, tractades o no amb crom.

35.05 Dextrina i altres midons i fècules modificats (midons i fècules pregelatinitzats o esterificats,
per exemple); coles a base de midons o de fècules, de dextrina o d’altres midons o fècules
modificats.

3505.10 - Dextrina i altres midons i fècules modificats
3505.20 - Coles
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35.06 Coles i altres adhesius preparats, no esmentats ni inclosos en altres partides; productes de tota
mena emprats com a coles o adhesius, condicionats per a la venda al detall com a coles o
adhesius, d’un pes net no superior a 1 kg.

3506.10 - Productes de tota mena emprats com a coles o adhesius, condicionats per a la venda al detall com a
coles o adhesius, d’un pes net no superior a 1 kg
- Altres:

3506.91 — Adhesius a base de cautxú o de matèries plàstiques (incloses les resines artificials)
3506.99 — Altres

35.07 Enzims; enzims preparats no esmentats ni inclosos en altres partides.
3507.10 - Quall i els seus concentrats
3507.90 - Altres



Capítol 36. Pólvores i explosius;
articles de pirotècnia; llumins;
aliatges pirofòrics; matèries
inflamables

Notes
1. El present capítol no inclou els pro-

ductes de constitució química definida
presentats aïlladament, exceptuats,
tanmateix, els especificats per la Nota 2
a) o 2 b) següent.

2. Al núm. 36.06 s’entén per “articles
de matèries inflamables” exclusivament:

a) la metaldehid, l’hexametilenetetra-
mina i els productes similars, presen-
tats en tauletes, bastonets o en formes
similars que impliquin llur ús com a
combustibles, així com els combusti-
bles a base d’alcohol i els combusti-
bles preparats similars, presentats en
estat sòlid o pastós;

b) els combustibles líquids i gasos
combustibles liquats en recipients dels
tipus emprats per alimentar o recarre-
gar encenedors o dispositius d’encesa,
i d’una capacitat no superior a 300 cm3;

c) les torxes i atxes de resina, les teies i
similars.
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Núm. de posició Codi del S.H.
36.01 3601.00 Pólvores propulsives.

36.02 3602.00 Explosius preparats, altres que les pólvores propulsives.

36.03 3603.00 Metxes de seguretat; metxes detonants; enceps i càpsules fulminants; dispositius d’encesa;
detonadors elèctrics.

36.04 Articles per a focs artificials, coets de senyalització o contra la calamarsa i similars, petards i
altres articles de pirotècnia.

3604.10 - Articles per a focs artificials
3604.90 - Altres

36.05 3605.00 Llumins, altres que els articles pirotècnics del núm. 36.04.

36.06 Ferroceri i altres aliatges pirofòrics de totes les formes; articles fets de matèries inflamables
esmentats a la nota 2 del present capítol.

3606.10 - Combustibles líquids i gasos combustibles liquats en recipients dels tipus emprats per a alimentar o
recarregar encenedors o dispositius d’encesa, i d’una capacitat no superior a 300 cm3

3606.90 - Altres



Capítol 37. Productes fotogràfics o
cinematogràfics

Notes
1. El present capítol no inclou ni els re-

sidus ni les matèries de rebuig.

2. En el present capítol, el terme “foto-
gràfic” qualifica un procediment que
permet la formació d’imatges visibles di-
rectament o indirectament per l’acció de
la llum o d’altres formes de radiació so-
bre superfícies fotosensibles.
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Núm. de posició Codi del S.H.
37.01 Plaques i films plans, fotogràfics, sensibilitzats, no impressionats, en matèries altres que el

paper, el cartró o una base tèxtil; films fotogràfics plans de revelat i còpia instantanis,
sensibilitzats, no impressionats, àdhuc en carregadors.

3701.10 - Per a raigs X
3701.20 - Films de revelat i còpia instantanis
3701.30 - Altres plaques i films dels quals la dimensió d’almenys un costat és superior a 255 mm

- Altres:
3701.91 — Per a la fotografia en colors (policroma)
3701.99 — Altres

37.02 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades, no impressionades, en rotlles, en matèries altres que el
paper, el cartró o una base tèxtil; pel·lícules fotogràfiques de revelat i còpia instantanis, en
rotlles, sensibilitzades, no impressionades.

3702.10 - Per a raigs X
3702.20 - Pel·lícules de revelat i còpia instantanis

- Altres pel·lícules, no perforades, d’una amplada no superior a 105 mm:
3702.31 — Per a la fotografia en colors (policroma)
3702.32 — Altres, amb una emulsió a base d’halogenurs d’argent
3702.39 — Altres

- Altres pel·lícules, no perforades, d’una amplada superior a 105 mm:
3702.41 — D’una amplada superior a 610 mm i d’una llargada superior a 200 m, per a la fotografia en colors

(policroma)
3702.42 — D’una amplada superior a 610 mm i d’una llargada superior a 200 m, altres que per a la fotografia en

colors
3702.43 — D’una amplada superior a 610 mm i d’una llargada no superior a 200 m
3702.44 — D’una amplada superior a 105 mm però sense ultrapassar 610 mm

- Altres pel·lícules, per a la fotografia en colors (policroma):
3702.51 — D’una amplada no superior a 16 mm i d’una llargada no superior a 14 m
3702.52 — D’una amplada no superior a 16 mm i d’una llargada superior a 14 m:
3702.53 — D’una amplada superior a 16 mm però sense ultrapassar 35 mm i d’una llargada no superior a 30 m,

per a diapositives
3702.54 — D’una amplada superior a 16 mm però sense excedir 35 mm i d’una llargada que no excedeixi 30 m,

altres que per a diapositives
3702.55 — D’una amplada superior a 16 mm però sense ultrapassar 35 mm i d’una llargada superior a 30 m
3702.56 — D’una amplada superior a 35 mm

- Altres:
3702.91 — D’una amplada no superior a 16 mm i d’una llargada no superior a 14 m
3702.92 — D’una amplada no superior a 16 mm i d’una llargada superior a 14 m
3702.93 — D’una amplada superior a 16 mm però sense ultrapassar 35 mm i d’una llargada no superior a 30 m
3702.94 — D’una amplada superior a 16 mm però sense ultrapassar 35 mm i d’una llargada superior a 30 m
3702.95 — D’una amplada superior a 35 mm

37.03 Papers, cartrons i bases tèxtils, fotogràfics, sensibilitzats, no impressionats.
3703.10 - En rotlles, d’una amplada superior a 610 mm
3703.20 - Altres, per a la fotografia en colors (policroma)
3703.90 - Altres
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37.04 3704.00 Plaques, pel·lícules, films, papers, cartrons i bases tèxtils, fotogràfics, impressionats però no
revelats.

37.05 Plaques i pel·lícules, fotogràfiques, impressionades i revelades, altres que els films
cinematogràfics.

3705.10 - Per a la reproducció offset
3705.20 - Microfilms
3705.90 - Altres

37.06 Films cinematogràfics, impressionats i revelats, amb so enregistrat o no, o bé només amb
l’enregistrament del so.

3706.10 - D’una amplada de 35 mm o més
3706.90 - Altres

37.07 Preparats químics per a usos fotogràfics, altres que vernissos, coles, adhesius i preparats
similars; productes no barrejats, sigui dosificats amb vista a usos fotogràfics, sigui condicionats
per a la venda al detall per a aquests mateixos usos i a punt d’ésser emprats.

3707.10 - Emulsions per a la sensibilització de superfícies
3707.90 - Altres



Capítol 38. Productes diversos de
les indústries químiques

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els productes de constitució quími-
ca definida presentats aïlladament, al-
tres que els que segueixen:

1) el grafit artificial (núm. 38.01);
2) els insecticides, raticides, fungici-
des, herbicides, inhibidors de ger-
minació i reguladors de creixença
per a plantes, desinfectants i produc-
tes similars, presentats en formes o
embalatges especificats al núm.
38.08;
3) els productes extintors presentats
com a càrregues per a aparells extin-
tors o dintre de granades o bombes
extintores (núm. 38.13);
4) els productes especificats a les
Notes 2 a) o 2 c) següents:

b) les barreges de productes químics i
de substàncies alimentàries o d’altres
que tinguin un valor nutritiu, dels ti-
pus emprats en la preparació d’ali-
ments per al consum humà (núm.
21.06 en general);

c) els medicaments (núm. 30.03 o
30.04);

d) els catalitzadors esgotats del tipus
utilitzat per a l’extracció dels metalls
comuns o per a la fabricació de com-
postos químics a base de metalls co-
muns (núm. 26.20), els catalitzadors
esgotats del tipus dels usats principal-
ment per a la recuperació de metalls
preciosos (núm. 71.12) així com els
catalitzadors constituïts de metalls o
aliatges metàl·lics que es presentin en
forma de pols molt fina o de tela me-
tàl·lica, per exemple ( seccions XIV o
XV).

2. Figuren al núm. 38.24, i no en una
altra posició de la Nomenclatura:

a) els cristalls cultivats (altres que els
elements d’òptica) d’òxid de magnesi
o de sals halogenades de metalls alca-
lins o alcalinoterris, d’un pes unitari
igual o superior a 2,5 g;

b) els olis de fusel; l’oli de Dippel;

c) els productes esborratintes condi-
cionats en embalatges de venda al de-
tall;
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d) els productes per a correcció de
plantilles (stencils) i els altres líquids
correctors, condicionats en embalat-
ges de venda al detall;

e) els fusibles indicadors per al control
de la temperatura dels forns (piràmi-
des de Seger, per exemple).
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Núm. de posició Codi del S.H.
38.01 Grafit artificial; grafit col·loïdal o semicol·loïdal; preparats a base de grafit o d’un altre carboni,

en forma de pastes, blocs, plaquetes o d’altres semiproductes.
3801.10 - Grafit artificial
3801.20 - Grafit col·loïdal o semicol·loïdal
3801.30 - Pastes carbonades per a elèctrodes i pastes similars per al revestiment interior de forns
3801.90 - Altres

38.02 Carbons activats; matèries minerals naturals activades; negres d’origen animal, inclòs el negre
animal esgotat.

3802.10 - Carbons activats
3802.90 - Altres

38.03 3803.00 Tall-oil, àdhuc refinat.

38.04 3804.00 Lleixius residuals de la fabricació de pastes de cel·lulosa, àdhuc concentrats, desensucrats o
tractats químicament, inclosos els lignosulfonats, però exclòs el tall-oil del núm. 38.03.

38.05 Essències de trementina, de fusta de pi o de pasta cel·lulòsica amb sulfat i altres essències
terpèniques procedents de la destil·lació o d’altres tractaments de les fustes de coníferes;
dipentè en brut essència de pasta cel·lulòsica amb bisulfit i altres paracimens en brut; oli de pi
amb alfaterpineol com a constituent principal.

3805.10 - Essències de trementina, de fusta de pi o de pasta cel·lulòsica al sulfat
3805.20 - Oli de pi
3805.90 - Altres

38.06 Colofònies i àcids resínics, i derivats; essència de colofònia i olis de colofònia; gomes foses.
3806.10 - Colofònies i àcids resínics
3806.20 - Sals de colofònies, àcids resínics o derivats de colofònies o àcids resínics,o altres sals àdhuc de

colofònies
3806.30 - Gomes èsters
3806.90 - Altres

38.07 3807.00 Quitrans de fusta; olis de quitrà de fusta; creosota de fusta; metilè; pegues vegetals; pega de
cerveseria i preparats similars a base de colofònies, àcids resínics o de pegues vegetals.

38.08 Insecticides, raticides, fungicides, herbicides, inhibidors de germinació i reguladors de
creixença per a plantes, desinfectants i productes similars, presentats en formes o embalatges
de venda al detall o en estat de preparats o en forma d’articles com ara cintes, blens imetxes
ensofrats i tires matamosques.

3808.10 - Insecticides
3808.20 - Fungicides
3808.30 - Herbicides, inhibidors de germinació i reguladors de creixença per a plantes
3808.40 - Desinfectants
3808.90 - Altres

38.09 Agents d’aprest o d’acabat, acceleradors de tint o de fixació de matèries colorants i altres
productes i preparats (paraments preparats i preparats per a mordentar, per exemple), dels
tipus emprats a la indústria tèxtil, la indústria paperera, la indústria del cuir o les indústries
similars, no esmentats ni inclosos en altres partides.

3809.10 - A base de matèries amilàcies
- Altres:

3809.91 — Dels tipus emprats a la indústria tèxtil o a les indústries similars
3809.92 — Dels tipus emprats a la indústria paperera o a les indústries similars
3809.93 — Dels tipus emprats a la indústria del cuir o a les indústries similars
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38.10 Preparats per al decapatge de metalls; fundents per a soldadura i altres preparats auxiliars per
soldar metalls; pastes i pólvores per soldar compostes de metall i d’altres productes; preparats
dels tipus emprats per al recobriment d’elèctrodes o de barretes de soldadura.

3810.10 - Preparats per al decapatge de metalls; pastes i pólvores per a soldar compostes de metall i d’altres
productes

3810.90 - Altres

38.11 Preparats antidetonants, inhibidors d’oxidació, additius peptitzants, milloradors de viscositat,
additius anticorrosius i altres additius preparats, per a olis minerals (inclosa la benzina) o per a
d’altres líquids emprats amb les mateixes finalitats que els olis minerals.
- Preparats antidetonants:

3811.11 — A base de compostos de plom
3811.19 — Altres

- Additius per a olis lubrificants:
3811.21 — Que contenen olis de petroli o de minerals bituminosos
3811.29 — Altres
3811.90 — Altres

38.12 Preparats anomenats “acceleradors de vulcanització”; plastificants compostos per a cautxú o
matèries plàstiques, no esmentats ni inclosos en altres partides; preparats antioxidants i altres
estabilitzadors compostos per a cautxú o matèries plàstiques.

3812.10 - Preparats anomenats “acceleradors de vulcanització”
3812.20 - Plastificants compostos per cautxús o matèries plàstiques
3812.30 - Preparats antioxidants i altres estabilitzadors compostos per a cautxú o matèries plàstiques

38.13 3813.00 Composicions i càrregues per a aparells extintors; granades i bombes extintores.

38.14 3814.00 Dissolvents i diluents orgànics compostos, no esmentats ni inclosos en altres partides;
preparats ideats per treure pintures o vernissos.

38.15 Iniciadors de reacció, acceleradors de reacció i preparats catalítics, no esmentats ni inclosos en
altres partides.
- Catalitzadors amb suport:

3815.11 — Que contenen com a substància activa el níquel o un compost de níquel
3815.12 — Que contenen com a substància activa un metall preciós o un compost de metall preciós
3815.19 — Altres
3815.90 — Altres

38.16 3816.00 Ciments, morters, formigons i composicions similars refractàries, altres que els productes del
núm. 38.01.

38.17 Alquilbenzens en barreges i alquilnaftalens en barreges, altres que els dels núm. 27.07 o 29.02.
3817.10 - Alquilbenzens en barreges
3817.20 - Alquinaftalens en barreges

38.18 3818.00 Elements químics dopats amb vista a llur utilització en electrònica, en forma de discos,
plaquetes o formes anàlogues; compostos químics dopats amb vista a llur utilització en
electrònica.

38.19 3819.00 Líquids per a frens hidràulics i altres líquids preparats per a transmissions hidràuliques, que
no contenen olis de petroli ni de minerals bituminosos o que en contenen menys del 70% en
pes..

38.20 3820.00 Preparats antigel i líquids preparats per a desgebrament.

38.21 3821.00 Medis de cultiu preparats per al desenvolupament de microorganismes.

38.22 3822.00 Reactius de diagnòstic o de laboratori sobre qualsevol suport i reactius de diagnòstic o de
laboratori preparats, fins i tot sobre suport, altres que els dels núm. 30.02 o 30.06.

38.23 Àcids grassos monocarboxílics industrials; olis àcids de refineria; alcohols grassos industrials.
- Àcids grassos monocarboxílics industrials; olis àcids de refineria:

3823.11 — Àcid esteàric
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3823.12 — Àcid oleic
3823.13 — Tall àcids grassos
3823.19 — Altres
3823.70 - Alcohols grassos industrials

38.24 Lligants preparats per a motlles o infiltracions de fundició; productes químics i preparacions
de les indústries químiques o de les indústries connexes (incloses les consistents en barreges
de productes naturals), no esmentats ni inclosos en altres partides; productes residuals de les
indústries químiques o de les indústries connexes, no esmentats ni inclosos en altres partides.

3824.10 - Argamasses preparades per a motlles o ànimes de foneria
3824.20 - Àcids naftènics, les seves sals insolubles amb l’aigua i els seus èsters
3824.30 - Carburs metàl·lics no aglomerats barrejats entre ells o amb argamasses metàl·liques
3824.40 - Additius preparats per a ciments, morters o formigons
3824.50 - Morters i formigons, no refractaris
3824.60 - Sorbitol, altre que el número 2905.44

- Barreges que continguin derivats perhalogenats dels hidrocarburs acíclics que tinguin almenys dos
halògens diferents:

3824.71 — Amb hidrocarburs acíclics perhalogenats únicament amb fluor i clor
3824.79 — Altres
3824.90 - Altres



Secció VII. Matèries
plàstiques i articles fets
d’aquestes matèries; cautxú i
articles fets de cautxú

Notes
1. Els productes presentats en assorti-

ments consistents en diversos elements
constitutius diferents que pertanyen to-
talment o en part a la present secció i
identificables com a destinats, un cop
barrejats, a constituir un producte de les
Seccions VI o VII, han de classificar-se a
la posició corresponent a aquest darrer
producte, sempre que aquests elements
constitutius:

a) siguin, en raó de llur condiciona-
ment, clarament identificables com a
destinats a ésser emprats conjunta-
ment sense que calgui recondicionar-
los prèviament;

b) estiguin presentats simultàniament;

c) siguin identificables, en raó de llur
natura o de llurs quantitats respecti-
ves, com a complementaris els uns
dels altres.

2. Exceptuats els articles dels núm.
39.18 o 39.19, pertanyen al Capítol 49 les
matèries plàstiques, el cautxú i els arti-
cles fets d’aquestes matèries revestits
d’impressions o d’il·lustracions que no
tinguin un caràcter accessori en relació
amb llur ús inicial.

Capítol 39. Matèries plàstiques i
articles fets d’aquestes matèries

Notes
1. A la Nomenclatura s’entén per “ma-

tèries plàstiques” les matèries dels núm.
39.01 a 39.14 que, un cop han estat sot-
meses a una influència exterior (general-
ment la calor i la pressió, i, si escau, amb
la intervenció d’un dissolvent o d’un
plastificant), són susceptibles o han estat
susceptibles, al moment de la polime-
rització o en una fase ulterior, d’adoptar
per emmotllament, colada, perfilat, lami-
nat o qualsevol altre procediment, una
forma que conserven quan aquesta in-
fluència ha deixat d’exercir-se.

A la Nomenclatura, l’expressió “ma-
tèries plàstiques” abraça també la fibra
vulcanitzada. Tanmateix, aquests termes
no s’apliquen a les matèries que han de

considerar-se com a matèries tèxtils de la
Secció XI.

2. El present capítol no inclou:

a) les ceres dels núm. 27.12 o 34.04;

b) els compostos orgànics aïllats de
constitució química definida (Capítol
29);

c) l’heparina i les seves sals (núm.
30.01);

d) les solucions (altres que els col·lo-
dions), en dissolvents orgànics vo-
làtils, de productes descrits en les
descripcions del núm. 39.01 a 39.13
quan la proporció de dissolvent exce-
deixi el 50% del pes de la solució
(núm. 32.08); les fulles per al mercat
amb ferro del núm. 32.12;

e) els agents de superfície orgànics i
els preparats del núm. 34.02;

f) les gomes foses i les gomes èsters
(núm. 38.06);

g) els reactius de diagnòstics o de la-
boratori sobre un suport de matèria
plàstica (núm. 38.22).

h) el cautxú sintètic, tal com està defi-
nit al Capítol 40, i els articles fets de
cautxú sintètic;

ij) els articles d’albarderia o de selleria
(núm. 42.01), els baguls, les maletes,
els maletins, els moneders i altres arti-
cles del núm. 42.02;

k) els articles d’esparteria o de cistelle-
ria del Capítol 46;

l) els revestiments murals del núm.
48.14;

m) els productes de la Secció XI (ma-
tèries tèxtils i articles fets d’aquestes
matèries);

n) els articles de la Secció XII (calçat i
parts de calçat, capells i parts de ca-
pells, paraigües, para-sols, bastons,
fuets, xurriaques i llurs parts, per
exemple);

o) els articles de bijuteria del núm.
71.17;

p) els articles de la Secció XVI (màqui-
nes i aparells, material elèctric);

q) les parts del material de transport
de la Secció XVII;

r) els articles del Capítol 90 (elements
d’òptica, muntures d’ulleres, instru-
ments de dibuix, per exemple);

s) els articles del Capítol 91 (caixes de
rellotges de polsera, caixes i armaris
de rellotges de paret o d’aparells de
rellotgeria, per exemple);

t) els articles del Capítol 92 (instru-
ments de música i llurs parts, per
exemple);

u) els articles del Capítol 94 (mobles,
aparells d’enllumenat, rètols llumino-
sos, construccions prefabricades, per
exemple);

v) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs, articles d’esport, per exemple);

w) els articles del Capítol 96 (raspalls,
botons, cremalleres, pintes, virolles i
tubs de pipes, broquets o similars,
parts d’ampolles aïllants, estilogràfi-
ques, portamines, per exemple).

3. Als núm. 39.01 a 39.11 només hi en-
tren els productes obtinguts per mitjà de
síntesi química i pertanyent a les catego-
ries següents:

a) les poliolefines sintètiques líquides
de les quals menys del 60% en volum
destil·len a 300ºC referits a 1.013 mil·li-
bars per aplicació d’un mètode de des-
til·lació a baixa pressió (núm. 39.01 i
39.02);

b) les resines poc polimeritzades del
tipus cumarona-indena (núm. 39.11);

c) els altres polímers sintètics que con-
tenen un mínim de 5 motius
monòmers com a mitjana;

d) les silicones (núm. 39.10);

e) els resols (núm. 39.09) i els altres
prepolímers.

4. S’entén per “copolímers” tots els
polímers en els quals la part de cap
monòmer no representa el 95% o més en
pes del contingut total del polímer.

Llevat de disposicions contràries al
present capítol, els copolímers (inclosos
els copolicondensats, els productes de
copoliaddició, els copolímers en bloc i
els copolímers empeltats) i les barreges
de polímers pertanyen a la posició que
cobreix els polímers del comonòmer que
predomina en pes respecte a qualsevol
altre comonòmer simple; els co-
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monòmers els polímers dels quals perta-
nyen a la mateixa posició ha de
considerar-se que constitueixen un co-
monòmer simple.

Si no predomina cap comonòmer sim-
ple, els copolímers o les barreges de
polímers, segons el cas, pertanyen a l’úl-
tima, per ordre de numeració, de les po-
sicions que hom podria considerar per a
llur classificació.

5. Els polímers modificats química-
ment, en els quals només els apèndixs
de la cadena polimèrica han estat modi-
ficats per reacció química, han de classi-
ficar-se a la posició corresponent al
polímer no modificat. Aquesta disposi-
ció no s’aplica als copolímers empeltats.

6. Als núm. 39.01 a 39.14, l’expressió
“formes primàries” només s’aplica a les
formes següents:

a) líquids i pastes, incloses les disper-
sions (emulsions i suspensions) i les
solucions;

b) blocs irregulars, trossos, grumolls,
pólvores (incloses les pólvores per a
emmotllar), granulats, flocs i masses
no coherents similars.

7. El núm. 39.15 no inclou les
deixalles, els bocins i els retalls d’una
sola matèria termoplàstica transformats
en formes primàries (núm. 39.01 a
39.14).

8. Al núm. 39.17, s’entén pels termes
“tubs i conductes” els productes buits, es
tracti de semiproductes o de productes
acabats (les mànegues per regar nerva-
des i els tubs perforats, per exemple),
dels tipus emprats generalment per con-
duir o distribuir gasos o líquids. Aquests
termes s’apliquen també als embolcalls
tubulars per a salsitxes, botifarres o llon-
ganisses i a altres tubs i conductes plans.
Tanmateix, i exceptuats els darrers aca-
bats d’esmentar, els que tenen una sec-
ció transversal interior que no sigui
rodona, oval, rectangular (amb una llar-
gada no superior a 1,5 vegades l’ampla-
da) o en forma de polígon regular, no
han de considerar-se com a tubs i con-
ductes, sinó com a perfils.

9. Al núm. 39.18 s’entén pels termes
“revestiments de parets o de sostres amb
matèries plàstiques” els productes pre-
sentats en rotlles d’una amplada mínima

de 45 cm, susceptibles d’ésser emprats
per a la decoració de parets o sostres,
constituïts per material plàstic fixat de
manera permanent damunt un suport
d’una matèria altra que el paper, en els
quals la capa de material plàstic (de la
cara aparent) està granada, estampada,
acolorida, impresa amb motius o decora-
da altrament.

10. Als núm. 39.20 i 39.21, l’expressió
“plaques, fulls, pel·lícules, tires i làmines”
s’aplica exclusivament a plaques, fulls,
pel·lícules, tires i a les làmines (altres que
les del Capítol 54) i a blocs de forma geo-
mètrica regular, àdhuc impresos o trebal-
lats superficialment d’una altra manera,
sense tallar o tallats simplement de forma
quadrada o rectangular, però no treballats
altrament (àdhuc si aquesta operació els
confereix el caràcter d’articles a punt per
ésser usats).

11. El núm. 39.25 s’aplica exclusiva-
ment als articles següents, sempre que
no estiguin coberts per les posicions pre-
cedents del Subcapítol II:

a) Dipòsits, cisternes (incloses les fos-
ses sèptiques), cups i recipients
anàlegs, d’una capacitat superior a 300
l.

b) Elements estructurals emprats en
particular per a la construcció de sòls,
parets, envans, sostres o cobertes.

c) Canals de teulat i llurs accessoris.

d) Portes, finestres i llurs marcs, basti-
ments i llindars.

e) Baranes, balustrades, rampes i bar-
reres similars.

f) Finestrons, persianes (incloses les
persianes venecianes) i articles simi-
lars, i llurs parts i accessoris.

g) Prestatgeries de grans dimensions
per a ésser muntades i fixades de ma-
nera definitiva a magatzems, tallers,
dipòsits de mercaderies, per exemple.

h) Motius decoratius arquitecturals, en
particular canals, cúpules, colomars.

ij) Accessoris i guarniments per ésser
fixats de manera definitiva a portes, fi-
nestres, escales, murs o altres parts
dels edificis, en particular timbres,
poms, penjadors, suports, tovallolers,
plaques d’interruptors i altres plaques
de protecció.

Nota de sotsposicions
1. A l’interior d’una posició del present

capítol els polímers (inclosos els co-
polímers) i els polímers modificats
químicament s’han de classificar segons
les normes següents:

a) quan hi ha una sotsposició deno-
minada altres dins la sèrie de sotsposi-
cions en causa:

1) el prefix poli precedint el nom
d’un polímer específic dins la des-
cripció d’una sotsposició (polietilè o
poliamida-6,6, per exemple) signifi-
ca que el o els motius monòmers
constitutius del polímer designat,
agafats conjuntament, han de contri-
buir en un 95 % o més en pes al con-
tingut total del polímer;

2) els copolímers citats en els núm.
3901.30, 3903.20, 3903.30 i 3904.30
s’han de classificar en aquestes sots-
posicions, amb la condició que els
motius comonòmers dels copolímers
mencionats contribueixin en un 95 %
o més en pes al contingut total del
polímer;

3) els polímers modificats química-
ment s’han de classificar en les sots-
posicions denominades altres,
malgrat que aquests polímers modi-
ficats químicament no estiguin re-
presos específicament en una altra
sotsposició;

4) els polímers que no responguin a
les condicions estipulades en els
punts 1), 2) o 3) de sobre s’han de
classificar dins la sotsposició, entre
les que quedin de la sèrie, cobrint els
polímers de motiu monòmer que
predomini en pes sobre qualsevol al-
tre motiu comonòmer simple. Per a
aquest fi, els motius monòmers cons-
titutius de polímers que vinguin de la
mateixa sotsposició han de ser repre-
sos conjuntament. Solament els mo-
tius comonòmers constitutius de
polímers de la sèrie de sotsposicions
en causa han de ser comparats;

b) quan no hi ha sotsposició deno-
minada “altres” en la mateixa sèrie:

1) els polímers s’han de classificar
dins la sotsposició que cobreixi els
polímers de motiu monòmer que
predomina en pes sobre l’altre motiu
comonòmer simple. Per aquest fi, els
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motius monòmers constitutius de
polímers que vinguin de la mateixa
sotsposició han de ser represos con-
juntament. Solament els motius co-
monòmers constitutius de polímers
de la sèrie en causa han de ser com-
parats;

2) els polímers modificats química-
ment s’han de classificar dins la sots-
posició afí al polímer no modificat.

Les barreges de polímers s’han de clas-
sificar dins la mateixa sotsposició que els
polímers obtinguts a partir dels mateixos
motius monòmers dins les mateixes pro-
porcions.
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Núm. de posició Codi del S.H.
I. Formes primàries

39.01 Polímers de l’etilè, en formes primàries.
3901.10 - Polietilè d’una densitat inferior a 0,94
3901.20 - Polietilè d’una densitat igual o superior a 0,94
3901.30 - Copolímers d’etilè i d’acetat de vinil
3901.90 - Altres

39.02 Polímers de propilè o d’altres olefines, en formes primàries.
3902.10 - Polipropilè
3902.20 - Poliisobutilè
3902.30 - Copolímers de propilè
3902.90 - Altres

39.03 Polímers de l’estirè, en formes primàries.
- Poliestirè:

3903.11 — Expansible
3903.19 — Altres
3903.20 - Copolímers d’estirè-acrilonitril (SAN)
3903.30 - Copolímers d’acrilonitril-butadiè-estirè (ABS)
3903.90 - Altres

39.04 Polímers del clorur de vinil o d’altres olefines halogenades, en formes primàries.
3904.10 - Policlorur de vinil, no barrejat amb altres substàncies

- Altre policlorur de vinil:
3904.21 — No plastificat
3904.22 — Plastificat
3904.30 - Copolímers del clorur de vinil i d’acetat de vinil
3904.40 - Altres copolímers del clorur de vinil
3904.50 - Polímers del clorur de vinidilè

- Polímers florats:
3904.61 — Politetrafluoroetilè
3904.69 — Altres
3904.90 - Altres

39.05 Polímers d’acetat de vinil o d’altres èsters de vinil, en formes primàries; altres polímers de
vinil, en formes primàries.
- Polímers d’acetat de vinil:

3905.12 — En dispersió aquosa
3905.19 — Altres

- Copolímers d’acetat de vinil:
3905.21 — En dispersió aquosa
3905.29 — Altres
3905.30 - Alcohol polivinílic, fins i tot amb grups d’acetat no hidrolitzats
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- Altres:
3905.91 — Copolímers
3905.99 — Altres

39.06 Polímers acrílics, en formes primàries.
3906.10 - Polimetacritat de metil
3906.90 - Altres

39.07 Poliacetals, altres polièsters i resines epòxides, en formes primàries; policarbonats, resines
alquídiques, polièsters al·lílics i altres polièsters, en formes primàries.

3907.10 - Poliacetals
3907.20 - Altres polièters
3907.30 - Resines epòxides
3907.40 - Policarbonats
3907.50 - Resines alquídiques
3907.60 - Polietilè terheptalat

- Altres polièsters:
3907.91 — No saturats
3907.99 — Altres

39.08 Poliamides en formes primàries.
3908.10 - Poliamide-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 o-6,12
3908.90 - Altres

39.09 Resines amíniques, resines fenòliques i poliuretans, en formes primàries.
3909.10 - Resines ureïques; resines de tiourea
3909.20 - Resines melamíniques
3909.30 - Altres resines amíniques
3909.40 - Resines fenòliques
3909.50 - Poliuretans

39.10 3910.00 Silicones en formes primàries.

39.11 Resines de petroli, resines de cumarona-indena, politerpens, polisulfurs, polisulfones i altres
productes mencionats a la nota 3 del present capítol, no esmentats ni inclosos en altres
partides, en formes primàries.

3911.10 - Resines de petroli, resines de cumarona, resines d’indena, resines de cumarona-indena i politerpens
3911.90 - Altres

39.12 Cel·lulosa i derivats químics, no esmentats ni inclosos en altres partides, en formes primàries.
- Acetats de cel·lulosa:

3912.11 — No plastificats
3912.12 — Plastificats
3912.20 - Nitrats de cel·lulosa (inclosos els col·lodions)

- Èters de cel·lulosa:
3912.31 — Carboximetilcel·lulosa i les seves sals
3912.39 — Altres
3912.90 — Altres

39.13 Polímers naturals (àcid algínic, per exemple) i polímers naturals modificats (proteïnes
endurides, derivats químics del cautxú natural, per exemple), no esmentats ni inclosos en
altres partides, en formes primàries.

3913.10 - Àcid algínic, les seves sals i els seus èsters
3913.90 - Altres

39.14 3914.00 Bescanviadors de ions a base de polímers dels núm. 39.01 a 39.13, en formes primàries.

II. Deixalles, retalls i bocins; semiproductes; manufactures

39.15 Deixalles, retalls i bocins de matèries plàstiques.
3915.10 - De polímers de l’etilè
3915.20 - De polímers de l’estirè
3915.30 - De polímers del clorur de vinil
3915.90 - D’altres matèries plàstiques
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39.16 Monofilaments dels quals la dimensió més gran de la secció transversal és superior a 1 mm
(monofils), tiges, bastonets i perfils, àdhuc treballats superficialment però no d’altra manera,
de matèries plàstiques.

3916.10 - De polímers de l’etilè
3916.20 - De polímers del clorur de vinil
3916.90 - D’altres matèries plàstiques

39.17 Tubs i conductes i llurs accessoris (juntes, colzes o unions, per exemple), en matèries
plàstiques.

3917.10 - Budells artificials de proteïnes endurides o de matèries plàstiques cel·lulòsiques
- Tubs i conductes rígids:

3917.21 — De polímers de l’etilè
3917.22 — De polímers del propilè
3917.23 — De polímers del clorur de vinil
3917.29 — D’altres matèries plàstiques

- Altres tubs i conductes:
3917.31 — Tubs i conductes flexibles capaços de suportar com a mínim una pressió de 27,6 Mpa
3917.32 — Altres, no reforçats amb altres matèries ni associats d’altra manera a d’altres matèries, sense accessoris
3917.33 — Altres, no reforçats amb altres matèries ni associats d’altra manera a d’altres matèries, amb accessoris
3917.39 — Altres
3917.40 - Accessoris

39.18 Revestiments de sals de matèries plàstiques, àdhuc autoadhesius, en rotlles o en forma de
rajoles o de lloses; revestiments de parets o de sostres, de matèries plàstiques, definits a la nota
9 del present capítol.

3918.10 - De polímers del clorur de vinil
3918.90 - D’altres matèries plàstiques

39.19 Plaques, fulls, tires, cintes, pel·lícules i altres formes planes, autoadhesius, de matèries
plàstiques, àdhuc en rotlles.

3919.10 - En rotlles d’una amplada no superior a 20 cm
3919.90 - Altres

39.20 Altres plaques, fulls, pel·lícules, tires i lamines, de matèries plàstiques no alveolars, no
reforçades ni estratificades, ni associades de manera semblant a d’altres matèries, sense suport.

3920.10 - De polímers de l’etilè
3920.20 - De polímers del propilè
3920.30 - De polímers de l’estirè

- De polímers del clorur de vinil:
3920.41 — Rígids
3920.42 — Flexibles

- De polímers acrílics:
3920.51 — De polimetacrilat de metil
3920.59 — Altres

- En policarbonats, en resines alqids, en polièsters àlics o en altres polièsters:
3920.61 — De policarbonats
3920.62 — De polietilè tereftalat
3920.63 — De polièsters no saturats
3920.69 — D’altres polièsters

- De cel·lulosa o derivats químics:
3920.71 — De cel·lulosa regenerada
3920.72 — De fibra vulcanitzada
3920.73 — D’acetat de cel·lulosa
3920.79 — D’altres derivats de la cel·lulosa

- D’altres matèries plàstiques:
3920.91 — De butiral de polivinil
3920.92 — De poliamides
3920.93 — De resines amíniques
3920.94 — De resines fenàliques
3920.99 — D’altres matèries plàstiques

39.21 Altres plaques, fulls, pel·lícules, tires i làmines, de matèries plàstiques.
- Productes alveolars:

3921.11 — De polímers de l’estirè
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3921.12 — De polímers del clorur de vinil
3921.13 — De poliuretans
3921.14 — De cel·lulosa regenerada
3921.19 — D’altres matèries plàstiques
3921.90 - Altres

39.22 Banyeres, dutxes, lavabos, bidets, rentamans i llurs seients i tapadores, dipòsits de descàrrega
d’aigua i articles similars per a usos sanitaris o higiènics, de matèries plàstiques.

3922. 10 - Banyeres, dutxes i lavabos
3922.20 - Seients i tapadores de rentamans
3922.90 - Altres

39.23 Articles de transport o d’embalatge, de matèries plàstiques; taps, tapadores, càpsules i altres
dispositius de tancament, de matèries plàstiques.

3923.10 - Capses, caixes, compartiments i articles similars
- Bosses, bossetes, paneres i paperines:

3923.21 — De polímers de l’etilè
3923.29 — D’altres matèries plàstiques
3923.30 - Bombones, ampolles, flascons i articles similars
3923.40 - Bobines, canons, rodets i suports similars
3923.50 - Taps, tapadores, càpsules i altres dispositius de tancament
3923.90 - Altres

39.24 Vaixella, altres articles de la llar o d’economia domèstica i articles d’higiene o de tocador, de
matèries plàstiques.

3924.10 - Vaixella i altres articles per a la taula o la cuina
3924.90 - Altres

39.25 Articles d’equipament per a la construcció, de matèries plàstiques, no esmentats ni inclosos en
altres partides.

3925.10 - Dipòsit, bocois, cups i recipients anàlegs, d’una capacitat superior a 300 l
3925.20 - Portes, finestres i llurs marcs, bastiments i llindars
3925.30 - Finestrons, persianes (incloses les persianes venecianes) i articles similars, i llurs parts
3925.90 - Altres

39.26 Altres treballs de matèries plàstiques i diversos treballs amb d’altres matèries dels núm. 39.01 a
39.14.

3926.10 - Articles d’oficina i articles escolars
3926.20 - Vestits i accessoris de vestimenta (inclosos els guants)
3926.30 - Guarniments per a mobles, carrosseries o similars
3926.40 - Estatuetes i altres objectes d’ornament
3926.90 - Altres



Capítol 40. Cautxú i articles de
cautxú

Notes
1. Llevat de disposicions contràries, la

denominació “cautxú” designa a la No-
menclatura els productes següents,
àdhuc vulcanitzats, endurits o no: cautxú
natural, balata, gutaperxa, guayule, xicle
i gomes naturals anàlogues, cautxús sin-
tètics, cautxú factici derivat dels olis i
aquests diversos productes regenerats.

2. El present capítol no inclou:

a) els productes de la Secció XI (ma-
tèries tèxtils i articles fets amb aques-
tes matèries);

b) el calçat i parts de calçat del Capítol
64;

c) els capells i parts de capells, inclo-
ses les gorres de bany, del Capítol 65;

d) les parts de cautxú endurit, per a
màquines o aparells mecànics o elèc-
trics, així com tots els objectes o parts
d’objectes fets de cautxú endurit per a
usos electrotècnics de la Secció XVI;

e) els articles dels Capítols 90, 92, 94 o
96;

f) els articles del Capítol 95 altres que
els guants d’esport i els articles especi-
ficats als núm. 40.11 a 40.13.

3. Als núm. 40.01 a 40.03 i 40.05, l’ex-
pressió “formes primàries” s’aplica no-
més a les formes següents:

a) líquids i pastes (inclosos el làtex,
àdhuc prevulcanitzat, i altres disper-
sions i solucions);

b) blocs irregulars, trossos, boles, pól-
vores, granulats, engrunes i masses no
coherents similars.

4. A la Nota 1 del present capítol i al
text del núm. 40.02, la denominació
“cautxú sintètic” s’aplica:

a) a matèries sintètiques no saturades
que puguin ésser transformades irre-
versiblement, per vulcanització al
sofre, en substàncies no termoplàsti-
ques que, a una temperatura compre-
sa entre 18ºC i 29ºC puguin
experimentar, sense trencar-se, un al-
largament que les faci de longitud
igual a tres vegades la longitud primiti-
va i que, després d’haver sofert un al-
largament que les faci de longitud

igual a dues vegades la longitud
primitiva, recuperin, en menys de cinc
minuts, una llargada igual com a
màxim a una vegada i mitja la longitud
primitiva. Per aquest assaig resta auto-
ritzada l’addició de substàncies ne-
cessàries per a la rectificació, com
activadors o acceleradors de vulca-
nització; també s’admet la presència
de matèries especificades a la nota 5
b) 2) i 3). En canvi, no està autoritzada
la presència de cap substància que no
sigui necessària per a la rectificació,
com per exemple agents diluents,
plastificants i matèries de càrrega;

b) als tioplasts (TM);

c) al cautxú natural modificat per em-
pelt o per barreja amb matèries plàsti-
ques, al cautxú natural
despolimeritzat, a les barreges de ma-
tèries sintètiques no saturades i d’alts
polímers sintètics saturats, si aquests
productes satisfan les condicions d’ap-
titud per a la vulcanització, d’allarga-
ment i de romanència fixades a
l’apartat a) supra.

5. a) Els núm. 40.01 i 40.02 no in-
clouen els cautxús o les barreges de
cautxús amb l’addició, abans o des-
prés de la coagulació:

1) d’acceleradors, de retardadors,
d’activadors o d’altres agents de vul-
canització (exceptuats els que s’afe-
geixen per a la preparació del làtex
prevulcanitzat).

2) de pigments o d’altres matèries
colorants, altres que els que tenen
per finalitat simplement de facilitar-
ne la identificació;

3) de plastificants o d’agents diluents
(exceptuats els olis minerals en el cas
dels cautxús estesos amb olis), de
matèries de càrrega, inertes o acti-
ves, de dissolvents orgànics o de
qualssevol altres substàncies, llevat
de les que s’autoritzen a l’apartat b);

b) Els cautxús i barreges de cautxús
que continguin substàncies esmenta-
des a continuació resten classificats als
núm. 40.01 o 40.02, segons el cas,
sempre que aquests cautxús i aquestes
barreges de cautxús conservin el
caràcter essencial de matèria bruta:

1) emulsionants i agents antiapegalo-
sos;

2) petites quantitats de productes de
descomposició d’emulsionants;

3) agents termosensibles (a fi ge-
neralment d’obtenir làtexs termosen-
sibilitzats), agents de superfície
catiònics (a fi generalment d’obtenir
làtexs electropositius), antioxidants,
coagulants, agents de fraccionament,
agents antigel, agents peptitzants,
conservadors, estabilitzants, agents
de control de la viscositat i altres ad-
ditius especials anàlegs, en quanti-
tats molt petites.

6. Al núm. 40.04 s’entén per “deixalles,
bocins i retalls” les deixalles, els bocins i
els retalls procedents de la fabricació o
del treball del cautxú i els articles de
cautxú definitivament inutilitzables per
ells mateixos com a conseqüència de re-
tallades, del desgast o d’altres motius.

7. Els fils nus de cautxú vulcanitzat,
qualsevol que en sigui el perfil, dels
quals la dimensió més gran de la secció
transversal sigui superior a 5 mm, figuren
al núm. 40.08.

8. El núm. 40.10 inclou les corretges
transportadores o de transmissió de teixit
impregnat, untat o recobert de cautxú o
estratificat amb aquesta mateixa matèria,
com també les corretges fabricades amb
fils o cordills tèxtils impregnats o untats
de cautxú.

9. Als núm. 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 i
40.08 s’entén per “plaques, fulls i tires”
tan sols les plaques, els fulls, les tires i els
blocs de forma regular, no tallats o sim-
plement tallats de forma quadrada o rec-
tangular (àdhuc si aquesta operació els
confereix el caràcter d’articles a punt
d’ésser usats en l’estat), però que no ha-
gin sofert cap altre treball que, si escau,
un simple treball de superfície (impres-
sió, etc.).
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Quant als “perfils” i “varetes” del núm.
40.08, es tracta dels perfils i de les varetes,
àdhuc escurçats, que no han sofert cap altra
acció que un simple treball de superfície.
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Núm. de posició Codi del S.H.
40.01 Cautxú natural, balata, gutaperxa, guayule, xicle i gomes naturals anàlogues, en formes

primàries o en plaques, fulls o tires.
4001.10 - Làtex de cautxú natural, àdhuc prevulcanitzat

- Cautxú natural en altres formes:
4001.21 — Fulls fumats
4001.22 — Cautxús tècnicament especificats (TSNR)
4001.29 — Altres
4001.30 - Balata, gutaperxa, guayule, xicles i gomes naturals anàlogues

40.02 Cautxú sintètic i factici per cautxú derivat d’olis, en formes primàries o en plaques, fulls o tires;
barreges dels productes del núm. 40.01 amb productes de la present posició, en formes
primàries o en plaques, fulls o tires.
- Cautxú estirè-butadiè (SBR); cautxú estirè-butadiè carboxilat (XSBR):

4002.11 — Làtex
4002.19 — Altres
4002.20 - Cautxú butadiè (BR)

- Cautxú isobutè-isoprè (butil) (IIR); cautxú isobutè-isoprè halogenat (CIIR o BIIR):
4002.31 — Cautxú isobutè-isoprè (butil) (IIR)
4002.39 — Altres

- Cautxú cloroprè (clorobutadiè) (CR):
4002.41 — Làtex
4002.49 — Altres

- Cautxú acrilonitril-butadiè (NBR):
4002.51 — Làtex
4002.59 — Altres
4002.60 - Cautxú isoprè (IR)
4002.70 - Cautxú etilè-propilè-diè no conjugat (EPDM)
4002.80 - Barreges dels productes del núm. 40.01 amb productes de la present posició

- Altres:
4002.91 — Làtex
4002.99 — Altres

40.03 4003.00 Cautxú regenerat en formes primàries o en plaques, fulls o tires.

40.04 4004.00 Deixalles, bocins i retalls de cautxú no endurit, àdhuc reduïts a pólvores o a granulats.

40.05 Cautxú barrejat, no vulcanitzat, en formes primàries o en plaques, fulls o tires.
4005.10 - Cautxú amb addició de negre de carboni o de sílice
4005.20 - Solucions; dispersions altres que les del núm. 4005.10

- Altres:
4005.91 — Plaques, fulls i tires
4005.99 — Altres

40.06 Altres formes (varetes, tubs, perfils, per exemple) i articles (discs, volanderes, per exemple) de
cautxú no vulcanitzat.

4006.10 - Perfils per al recautxutatge
4006.90 - Altres

40.07 4007.10 Fils i cordes de cautxú vulcanitzat.

40.08 Plaques, fulls, tires, varetes i perfils, de cautxú vulcanitzat no endurit.
- De cautxú alveolar:

4008.11 — Plaques, fulls i tires
4008.19 — Altres

- De cautxú no alveolar
4008.21 — Plaques, fulls i tires
4008.29 — Altres

40.09 Tubs i conductes de cautxú vulcanitzat no endurit, àdhuc proveïts dels accessoris (juntes,
colzes, unions, per exemple).

4009.10 - No reforçats amb altres matèries ni associats altrament a d’altres matèries, sense accessoris
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4009.20 - Reforçats solament amb metall o associats altrament només amb metall, sense accessoris
4009.30 - Reforçats solament amb matèries tèxtils o associats altrament només amb matèries tèxtils, sense accessoris
4009.40 - Reforçats amb altres matèries o associats altrament a d’altres matèries, sense accessoris
4009.50 - Amb accessoris

40.10 Corretges transportadores o de transmissió, de cautxú vulcanitzat.
- Corretges transportadores:

4010.11 — Reforçades només per metall
4010.12 — Reforçades només per matèries tèxtils
4010.13 — Reforçades només per matèries plàstiques
4010.19 — Altres

- Corretges de transmissió:
4010.21 — Corretges de transmissió de secció trapezoïdal fins i tot estriades sense fi amb una circumferència

que excedeixi de 60 cm però sense excedir de 180 cm
4010.22 — Corretges de transmissió de secció trapezoïdal fins i tot estriades sense fi amb una circumferència

que excedeixi de 180 cm però sense excedir de 240 cm
4010.23 — Corretges de transmissió oscades (sincròniques) sense fi amb una circumferència que excedeixi de 60

cm però sense excedir de 150 cm
4010.24 — Corretges de transmissió oscades (sincròniques) sense fi amb una circumferència que excedeixi de

150 cm però sense excedir de 198 cm
4010.29 — Altres

40.11 Pneumàtics nous, de cautxú.
4011.10 - Dels tipus emprats per als automòbils de turisme (inclosos el automòbils de tipus “break” i els de

cursa)
4011.20 - Dels tipus emprats per a autobusos o camions
4011.30 - Dels tipus emprats per a avions
4011.40 - Dels tipus emprats per a motocicletes
4011.50 - Dels tipus emprats per a bicicletes

- Altres:
4011.91 — Estriats en forma de grapes, de xebrons o similars
4011.99 — Altres

40.12 Pneumàtics recautxutats o usats, de cautxú; cobertes, bandes de rodament amovibles per a
pneumàtics i “flaps”, de cautxú.

4012.10 - Pneumàtics recautxutats
4012.20 - Pneumàtics usats
4012.90 - Altres

40.13 Cambres d’aire, de cautxú.
4013.10 - Dels tipus emprats per als automòbils de turisme (inclosos els automòbils del tipus “break” i els de

cursa), per als autobusos o per als camions
4013.20 - Dels tipus emprats per a bicicleta
4013.90 - Altres

40.14 Articles d’higiene o de farmàcia (incloses les tetines), de cautxú vulcanitzat no endurit, àdhuc
amb parts de cautxú endurit.

4014.10 - Preservatius
4014.90 - Altres

40.15 Vestits i accessoris de vestimenta (inclosos els guants) de cautxú vulcanitzat no endurit, per a
tots els usos.
- Guants:

4015.11 — Per a cirurgia
4015.19 — Altres
4015.90 — Altres

40.16 Altres manufactures de cautxú vulcanitzat no endurit.
4016.10 - De cautxú alveolar:

- Altres:
4016.91 — Revestiments de sols i estores
4016.92 — Gomes d’esborrar
4016.93 — Juntes
4016.94 — Para-xocs, àdhuc inflables, per a l’atracada de vaixells
4016.95 — Altres articles inflables
4016.99 — Altres

40.17 4017.00 Cautxú endurit (ebonita, per exemple) en totes les formes, inclosos deixalles i bocins; treballs en
cautxú endurit.



Secció VIII. Pells en brut,
cuirs, pelleteries i articles fets
amb aquestes matèries;
articles d’albarderia o de
selleria; articles de viatge,
portamonedes, carteres i
objectes similars; articles fets
amb budells d’animals

Capítol 41. Pells en brut (no
incloses les pelleteries) i cuirs

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els retalls i residus similars de pells
en brut (núm. 05.11);

b) les pells i parts de pells d’ocells re-
cobertes de llurs plomes o de llur plo-
missol (núm. 05.05 o 67.01, segons el
cas);

c) les pells en brut, adobades o apres-
tades, no depilades, d’animals de pèl
(Capítol 43). Entren tanmateix al
Capítol 41 les pells en brut no depila-
des de bovins (inclosos els búfals),
d’equins, d’ovins (excloses les pells
dels anyells designats “astrakan”,
“breitschwanz”, “caracul”, “persianer”
o similars, i les pells d’anyells de les Ín-
dies, de la Xina, de Mongòlia o del Ti-
bet), de cabrums (excloses les pells de
cabres, cabridelles o cabrits del Iemen,
de Mongòlia o del Tibet), de porcins
(inclòs el senglar d’Amèrica: pécari),
d’isard, de gasela, de ren, de dant, de
cérvol, de cabirol o de gos.

2. A la Nomenclatura, l’expressió “cuir
reconstituït” designa les matèries especi-
ficades al núm. 41.11.
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Núm. de posició Codi del S.H.
41.01 Pells en brut de bovins o d’equins (fresques, o salades, assecades, encalcinades, picolades o

conservades altrament, però no adobades ni apergaminades ni preparades altrament), àdhuc
depilades o tallades pel llarg.

4101.10 - Pells senceres de bovins, d’un pes unitari no superior a 8 kg quan són seques, de 10 kg quan són
salades seques i de 14 kg quan són fresques, salades verdes o conservades altrament
- Altres pells de bovins, fresques o salades verdes:

4101.21 — Senceres
4101.22 — Cuirs i mitjos cuirs
4101.29 — Altres
4101.30 - Altres pells de bovins, conservades altrament
4101.40 - Pells d’equins

41.02 Pells en brut d’ovins (fresques, o salades, assecades, encalcinades picolades o conservades
altrament, però no adobades ni apergaminades ni preparades altrament), àdhuc depilades o
tallades pel llarg, altres que les excloses per la nota 1 c) del present capítol.
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4102.10 - Cardades
- Depilades o sense llana:

4102.21 — Picolades
4102.29 — Altres

41.03 Altres pells en brut (fresques, o salades, assecades, encalcinades, picolades o conservades
altrament, però no adobades ni apergaminades ni preparades altrament), àdhuc depilades o
tallades pel llarg, altres que les excloses per les notes 1 b) o 1 c) del present capítol.

4103.10 - De cabrums
4103.20 - De rèptils
4103.90 - Altres

41.04 Cuirs i pells depilats de bovins i pells depilades d’equins, preparats, altres que els dels núm.
41.08 o 41.09.

4104.10 - Cuirs i pells sencers de bovins, d’una superfície unitària no superior a 28 peus quadrats (2,6 m2)
- Altres cuirs i pells de bovins i pells d’equins, adobats o readobats però sense altra preparació ulterior,
àdhuc tallats pel llarg:

4104.21 — Cuirs i pells de bovins, amb preadobatge vegetal
4104.22 — Cuirs i pells de bovins, preadobats altrament
4104.29 — Altres

- Altres cuirs i pells de bovins i pells d’equins, apergaminats o preparats desprès de l’adobatge:
4104.31 — Que presenten el costat flor, tallats al llarg o no
4104.39 — Altres

41.05 Pells depilades d’ovins, preparades, altres que les dels núm. 41.08 o 41.09.
- Adobades o readobades, però sense altra preparació ulterior, àdhuc tallades pel llarg:

4105.11 — Amb preadobatge vegetal
4105.12 — Preadobades altrament
4105.19 — Altres
4105.20 - Apergaminades o preparades després de l’adobatge

41.06 Pells depilades de cabrums, preparades, altres que les dels núm. 41.08 o 41.09.
- Adobades o readobades, però sense altra preparació ulterior, àdhuc tallades pel llarg:

4106.11 — Amb preadobatge vegetal
4106.12 — Preadobades altrament
4106.19 — Altres
4106.20 - Apergaminades o preparades després de l’adobatge

41.07 Pells depilades d’altres animals i pells d’animals desproveïts de pèls, preparades, altres que les
dels núm. 41.08 o 41.09.

4107.10 - De porcins
- De rèptils:

4107.21 — Amb preadobatge vegetal
4107.29 — Altres
4107.90 - D’altres animals

41.08 4108.00 Cuirs i pells acamussats (inclosa la camussa combinada).

41.09 4109.00 Cuirs i pells envernissats o placats; cuirs i pells metal·litzats.

41.10 4110.00 Retalls i altres residus de cuirs o de pells preparats o de cuir reconstituït, no utilitzables per a la
fabricació de manufactures en cuir; serradures, pólvores i farina de cuir.

41.11 4111.00 Cuir reconstituït, a base de cuir o de fibres de cuir, en plaques, fulls o tires, àdhuc enrotllats.



Capítol 42. Objectes de cuir; articles
d’albarderia o de selleria; articles de
viatge, carteres i objectes similars;
articles fets amb budells d’animals

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els catguts esterilitzats i lligadures
esterilitzades similars per a sutures
quirúrgiques (núm. 30.06);

b) els vestits i accessoris de vestimenta
(altres que els guants) de cuir, folrats
interiorment amb pells naturals o
factícies, així com els vestits i accesso-
ris de vestimenta de cuir amb parts ex-
teriors de pelleteries naturals o
factícies, quan aquestes parts repre-
senten més que simples guarniments
(núm. 43.03 o 43.04, segons el cas);

c) els articles confeccionats (xarxes)
del núm. 56.08;

d) els articles del Capítol 64;

e) els capells i parts de capells del
Capítol 65;

f) els fuets, xurriaques i altres articles
del núm. 66.02;

g) els botons de puny, braçalets i altres
articles de bijuteria (núm. 71.17);

h) els accessoris i guarniments de
selleria o d’albarderia (mossos de fre,
estreps, anelles, per exemple) presen-
tats aïlladament (Secció XV, general-
ment);

ij) les cordes harmòniques, les pells de
tambors o d’instruments similars, així
com les altres parts d’instruments de
música (núm. 92.09);

k) els articles del Capítol 94 (mobles,
aparells d’enllumenat, per exemple);

l) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs, articles per a esport, per exem-
ple);

m) els botons, els clecs, les formes per
a botons i altres parts de botons o de
clecs, els escalaborns de botons, del
núm. 96.06.

2. A) Ultra les disposicions de la Nota 1
supra, el núm. 42.02 no inclou:

a) les bosses fetes de fulls de matèria
plàstica, àdhuc impresos, amb nanses,
no previstes per a un ús prolongat
(núm. 39.23);

b) els articles fets de matèries per a tre-
nar (núm. 46.02);

B) Els articles represos en els núm.
42.02 i 42.03 que continguin parts de me-
talls preciosos, en plaqués o dublés de
metalls preciosos, en perles fines o de
cultiu, en pedres gemmes o en pedres
sintètiques o reconstituïdes, queden
compreses en aquestes subposicions en-
cara que aquestes parts excedeixin la
funció de simples accessoris o orna-
ments de mínima importància, a condi-
ció que aquestes parts no confereixin als
treballs el seu caràcter essencial. Si de
tota manera aquestes parts confereixen
als treballs el seu caràcter essencial,
aquests s’han de classificar en el capítol
71.
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3. Al núm. 42.03, l’expressió “vestits i
accessoris de vestimenta” s’aplica en
particular als guants (inclosos els guants
d’esport i els guants de protecció), als
davantals i altres elements especials de
protecció individual per a tots els oficis,
als elàstics, cinyells, cinturons, baldrics i
braçalets, però exceptuades les polseres
de rellotges (núm. 91.13).
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Núm. de posició Codi del S.H.
42.01 4201.00 Articles de selleria o d’albarderia per a tota mena d’animals (inclosos cabestres, ronsals,

genolleres, morrions, cobertes de selles, alforges, capes per a gossos i articles similars), de
totes matèries.

42.02 Baguls, maletes i maletins, inclosos els necessers de tocador i els maletins portadocuments, les
carteres (de mà i d’esquena), els estoigs per a ulleres i per a binocles, aparells fotogràfics,
càmeres, instruments de música o armes, i receptacles similars; bosses de viatge, estoigs de
tocador, motxilles, bosses, bosses per provisions, carpetes, moneders, portacartes, petaques,
estoigs de cigarretes, estoigs d’eines, bosses per articles d’esport, estoigs per flacons o joies,
polvoreres, cofrets per orfebreria i receptacles similars, de cuir natural o reconstituït, de fulls
de matèries plàstiques, de matèries tèxtils, de fibra vulcanitzada, o de cartró, o recoberts,
totalment o en major part, d’aquestes mateixes matèries de paper.
- Baguls, maletes i maletins, inclosos els necessers de tocador i els maletins portadocuments, les carteres
(de mà i d’esquena) i receptacles similars:

4202.11 — Amb la superfície exterior de cuir natural, de cuir reconstituït o de cuir envernissat
4202.12 — Amb la superfície exterior de matèries plàstiques o de matèries tèxtils
4202.19 — Altres

- Bossa de mà o bé bandolera, inclosos els que no tenen nansa:
4202.21 — Amb la superfície exterior del cuir natural, de cuir reconstituït o de cuir envernissat
4202.22 — Amb la superfície exterior de fulls de matèries plàstiques o de matèries tèxtils
4202.29 — Altres

- Articles de butxaca o bossa de mà:
4202.31 — Amb la superfície exterior de cuir natural, de cuir reconstituït o de cuir envernissat
4202.32 — Amb la superfície exterior de fulls de matèries plàstiques o de matèries tèxtils
4202.39 — Altres

- Altres:
4202.91 — Amb la superfície exterior de cuir natural, de cuir reconstituït o de cuir envernissat
4202.92 — Amb la superfície exterior de fulls de matèries plàstiques o de matèries tèxtils
4202.99 — Altres

42.03 Vestits i accessoris de vestimenta, de cuir natural o reconstituït.
4203.10 - Vestits

- Guants i manyoples:
4203.21 — Especialment concebuts per a la pràctica d’esports
4203.29 — Altres
4203.30 - Cinyells, cinturons i baldrics
4203.40 - Altres accessoris de vestimenta

42.04 4204.00 Articles de cuir natural o reconstituït, per a usos tècnics.

42.05 4205.00 Altres manufactures de cuir natural o reconstituït.

42.06 Manufactures fetes de budells de be, de bou o d’altres animals, de bufetes o de tendons.
4206.10 - Cordes de budells
4206.90 - Altres



Capítol 43. Pelleteries i pells
treballades; pelleteries factícies

Notes
1. Independentment de les pelleteries

en brut del núm. 43.01, a la Nomenclatu-
ra s’entén pel terme “pelleteries” les pells
adobades o aprestades, no depilades, de
tots els animals.

2. El present capítol no inclou:

a) les pells i parts de pells d’ocells reco-
bertes de llurs plomes o de llur plomis-
sol (núm. 05.05 o 67.01, segons el cas);

b) les pells en brut, no depilades, de la
natura de les que la Nota 1 c) del Capítol
41 classifica en aquest últim capítol;

c) els guants que contenen alhora pel-
leteries naturals o factícies i cuir (núm.
42.03);

d) els articles del Capítol 64;

e) els capells i parts de capells del
Capítol 65;

f) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs, articles per a esports, per exemple).

3. Pertanyen al núm. 43.03 les pellete-
ries i parts de pelleteries, unides amb
l’addició d’altres matèries, i les pellete-
ries i parts de pelleteries cosides en for-
ma de vestits, de parts o d’accessoris de
vestimenta o en forma d’altres articles.

4. Als núm. 43.03 o 43.04 hi entren, se-
gons el cas, els vestits i accessoris de ves-
timenta de totes menes (altres que els
exclosos del present capítol per la Nota
2), folrats interiorment amb pelleteries
naturals o factícies, així com els vestits i
accessoris de vestimenta amb parts exte-
riors a base de pelleteries naturals o
factícies, quan aquestes parts represen-
ten més que simples guarniments.

5. A la Nomenclatura hom considera
com a “pelleteries factícies” les imitacions
de pelleteries obtingudes amb l’ajut de
llana, de pèls o d’altres fibres fixades
mitjançant cola o costura damunt del cuir,
del teixit o d’altres matèries, excloses les
imitacions obtingudes per tissatge o per
punt (núm. 58.01 o 60.01, generalment).
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Núm. de posició Codi del S.H.
43.01 Pelleteries en brut (inclosos els caps, les cues, les potes i altres trossos utilitzables en

pelleteries), altres que les pells en brut dels núm. 41.01, 41.02 o 41.03.
4301.10 - De visons, senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes
4301.20 - De conills o de llebres, senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes
4301.30 - D’anyells anomenats “astrakan” ”breitschwanz” ”caracul” ”persianer” o similars, d’anyells de les índies,

de Xina, de Mongòlia o del Tibet, senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes
4301.40 - De castors, senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes
4301.50 - De mesquers, senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes



Secció IX. Fusta, carbó
vegetal i articles de fusta;
suro i articles de suro;
articles d’esparteria o de
cistelleria

Capítol 44. Fusta, carbó vegetal i
articles de fusta

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els encenalls de fusta, les estelles, la
fusta picada, mòlta o polvoritzada, de
les espècies emprades principalment
en perfumeria, en medicina o per a
usos insecticides, parasiticides o simi-
lars (núm. 12.11);

b) els bambús i altres matèries de na-
tura llenyosa de les espècies utilitza-
des principalment en cistelleria o en
esparteria, en brut, inclosos els
estellats, serrats longitudinalment o
tallats al llarg (núm. 14.01);

c) els encenalls, les estelles i la fusta
mòlta o polvoritzada de les espècies
emprades principalment per al tint o
per a l’adobatge (núm. 14.04);

d) els carbons activats (núm. 38.02);

e) els articles del núm. 42.02;

f) els articles del Capítol 46;

g) el calçat i les seves parts, del Capítol
64;
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4301.60 - De guineus, senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes
4301.70 - De foques o d’otàries, senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes
4301.80 - Altres pelleteries senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes
4301.90 - Caps, cues, potes i altres trossos utilitzables en pelleteria

43.02 Pelleteries adobades o aprestades (inclosos caps, cues, potes i altres trossos, residus i rebuigs),
no ajuntades o ajuntades (sense addició d’altres matèries), altres que les del núm. 43.03.
- Pelleteries senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes no ajuntades:

4302.11 — De visons
4302.12 — De conills o de llebres
4302.13 — D’anyells anomenats “astrakan” “ breitschwanz” “caracul” “persianer” o similars, d’anyells de les

Índies, de Xina, de Mongòlia o del Tibet
4302.19 — Altres
4302.20 - Caps, cues, potes i altres trossos, residus i rebuigs, no ajuntats
4302.30 - Pelleteries senceres i llurs trossos i rebuigs, ajuntats

43.03 Vestits, accessoris de vestimenta i altres articles a base de pelleteries.
4303.10 - Vestits i accessoris de vestimenta
4303.90 - Altres

43.04 4304.00 Pelleteries factícies i articles de pelleteries factícies.



h) els articles del Capítol 66 (els pa-
raigües, els bastons i llurs parts, per
exemple);

ij) els articles del núm. 68.08;

k) la bijuteria del núm. 71.17;

l) els articles de la Secció XVI o de la
Secció XVII (peces mecàniques, es-
toigs, tapadores, fundes, armaris per a
màquines i aparells i peces de carrete-
ria, per exemple);

m) els articles de la Secció XVIII (les
caixes i els armaris d’aparells de rellot-
geria i els instruments de música i llurs
parts, per exemple);

n) les parts d’armes (núm. 93.05);

o) els articles del Capítol 94 (mobles,
aparells d’enllumenat, construccions
prefabricades, per exemple);

p) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs, articles d’esport, per exemple);

q) els articles del Capítol 96 (pipes,
parts de pipes, botons i llapis, per
exemple), exceptuats els mànecs i les
muntures, de fusta, per a articles del
núm. 96.03;

r) els articles del Capítol 97 (objectes
d’art, per exemple).

2. Al present capítol s’entén per “fustes
anomenades densificades” les fustes
massisses o constituïdes per xapes que
han sofert un tractament químic o físic
(per a les fustes constituïdes per xapes
aquest tractament ha d’ésser més apro-
fundit del que cal per tal d’assegurar-ne
la cohesió) susceptible de provocar un
augment sensible de la densitat o de la
duresa, així com d’incrementar la resis-
tència als efectes mecànics, químics o
elèctrics.

3. Per a l’aplicació dels núm. 44.14 a
44.21, els articles a base de panells de
partícules o panells similars, de panells
de fibres, de contraplacats o de fustes
anomenades “densificades”, són assimi-
lats als articles corresponents de fusta.

4. Els productes dels núm. 44.10, 44.11
o 44.12 poden ésser treballats a fi d’obte-
nir els perfils admesos per a les fustes del
núm. 44.09, corbats, ondulats, perforats,
seccionats o obtinguts en formes di-
ferents de la quadrada o la rectangular, o
sotmesos a qualsevol altre treball, sem-

pre que aquest no els confereixi el caràc-
ter d’articles pertanyents a altres posi-
cions.

5. El núm. 44.17 no inclou les eines de
les quals la fulla, el tall, la superfície de
treball o qualsevol altra part activa esti-
guin constituïts per una qualsevol de les
matèries mencionades a la Nota 1 del
Capítol 82.

6. Al present capítol, i a reserva de les
Notes 1 supra, el terme “fusta” s’aplica
també al bambú i a les altres matèries de
natura llenyosa.
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Nota de subposició
1. En el sentit dels núm. 4403. 41 a

4403. 49, 4407.24 a 4407.29, 4408.31 a
4408.39 i 4412.13 a 4412.99, entenem per
fustes tropicals els tipus de fusta
següents:

Abura, Acaju d’Àfrica, Aformosia, Ako,
Alan, Andiroba, Aningre, Avodire, Azo-
be, Balau, Balsa, Bose clar, Bose fosc,
Cativo, Cedre, Dabema, Dark Red Me-
ranti, Dibetou, Doussie, Framire, Freijo,
Fermatger, Fuma, Geronggang, Ilomba,
Imbuia, Ipe, Iroko, Jaboti, Jelutong, Je-
quitiba, Jongkong, Kapur, Kempas,
Keruing, Kosipo, Kotibe, Koto, Light Red
Meranti, Limba, Louro, Macaranduba,
Mahogani, Makore, Manzonia, Mengku-
lang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau,
Merpaud, Mersawa, Moabi, Niangon,
Nyatoch, Obeche, Okoume, Onzabili,
Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao,
Palisandre de Guatemala, Palisandre de
Para, Palisandre de Rio, Palisandre de
Rosa, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin,
Sapelli, Saqui-Saqui, Sapetir, Sipo, Sucu-
pira, Suren, Teak, Tiama, Tola, Virola,
White Lauan, White Meranti, White Se-
raya, Yellow Meranti.
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Núm. de posició Codi del S.H.
44.01 Llenya tallada en forma de soques, buscalls, branquetes, feixos o en formes similars; fusta en

plaquetes o en partícules; serradures, rebuigs i residus de fusta, àdhuc aglomerats en forma de
buscalls, briquetes, boles o formes similars.

4401.10 - Llenya tallada en forma de soques, buscalls, branquetes, feixos o en formes similars
- Fusta en plaquetes o en partícules:

4401.21 — De coníferes
4401.22 — Altra que de coníferes
4401.30 - Serradures, rebuigs i residus de fusta, àdhuc aglomerats en forma de buscalls, briquetes, boles o

formes similars

44.02 4402.00 Carbó vegetal (inclòs el carbó de clofolles o de nous), àdhuc aglomerat.

44.03 Fustes en brut, àdhuc escorçades, desbastades o escairades.
4403.10 - Tractades amb pintura, cresota o altres agents de conservació
4403.20 - Altres, de coníferes

- Altres, de fusta tropicals esmentats a la nota 1 de subposicions del present capítol:
4403.41 — Dark Red Meranti, Light Red Meranti i Meranti Bakau
4403.49 — Altres

- Altres:
4403.91 — De roure (Quercus spp.)
4403.92 — De faig (Fagus spp.)
4403.99 - Altres

44.04 Fustes per a cèrcols de bótes; perxells fendits; estaques de fusta, afuades, no serrades
longitudinalment; fustes simplement desbastades o arrodonides, però no tornejades ni
corbades ni treballades altrament, per a bastons, paraigües, mànecs d’eines o usos similars;
llistons, fulloles, tires de fusta i similars.

4404.10 - De coníferes
4404.20 - Altres que de coníferes

44.05 4405.00 Llana (palla) de fusta; farina de fusta.
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44.06 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars.
4406.10 - No impregnades
4406.90 - Altres

44.07 Fustes serrades longitudinalment, tallades o descargolades, àdhuc ribotejades, tosquejades o
enganxades per juntura digital, d’un gruix superior a 6 mm.

4407.10 - De coníferes
- De les fustes tropicals esmentats a la nota 1 de subposicions del present capítol:

4407.24 — Virola, Mahogani (Switenia spp.), Imbuia i Balsa
4407.25 — Dark Red Meranti, Light Red Meranti i Meranti Bakau
4407.26 — White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti i Alan
4407.29 — Altres

- Altres:
4407.91 — De roure (Quercus spp.)
4407.92 — De faig (Fagus spp.)
4407.99 — Altres

44.08 Xapes de fusta i fulloles per a contraplacats (àdhuc ajuntades) i altres fustes serrades
longitudinalment, tallades o descargolades, àdhuc ribotejades, tosquejades o enganxades per
juntura digital, d’un gruix no superior a 6 mm.

4408.10 - De coníferes
- De fusta tropical esmentats en la nota 1 de subposicions del present capítol:

4408.31 — Dark Red Meranti, Light Red Meranti i Meranti Bakau
4408.39 — Altres
4408.90 - Altres

44.09 Fustes (incloses les làmines i frisos per a parquets, no ajuntats) perfilades (acanalades,
ranurades, boetades, engalzades, aixamfranades, unides en V, motllurades, arrodonides o
similars) tot al llarg d’un o de diversos gruixos o cares, àdhuc ribotejades, tosquejades o
enganxades per juntura digital.

4409.10 - De coníferes
4409.20 - Altres que de coníferes

44.10 Panells de partícules i panells similars, de fusta o d’altres matèries llenyoses, àdhuc
aglomerades amb resines o altres adhesius orgànics.
- De fusta:

4410.11 — Panells dits “waferboard”, inclosos els panells dits “oriented strand board”
4410.19 — Altres
4410.90 - D’altres matèries llenyoses

44.11 Panells de fibres de fusta o d’altres matèries llenyoses, àdhuc aglomerades amb resines o altres
adhesius orgànics.
- Panells de fibres d’una densitat superior a 0,8 g/cm3:

4411.11 — No treballats mecànicament ni recoberts superficialment
4411.19 — Altres

- Panells de fibres d’una densitat superior a 0,5 g/cm3 però sense ultrapassar 0,8 g/cm3:
4411.21 — No treballats mecànicament ni recoberts superficialment
4411.29 — Altres

- Panells de fibres d’una densitat superior a 0,35 g/cm3 però sense ultrapassar 0,5 g/cm3:
4411.31 — No treballats mecànicament ni recoberts superficialment
4411.39 — Altres

- Altres:
4411.91 — No treballats mecànicament ni recobert superficialment
4411.99 — Altres

44.12 Contraplacats, placats i estratificats similars.
- Contraplacats constituïts exclusivament per fulloles de gruix cada una no superior a 6 mm:

4412.13 - Que tinguin almenys un plec exterior de fusta tropical esmentats a la nota 1 de sotsposicions del
present capítol

4412.14 - Altres, amb almenys un plec exterior de fusta altres que de coníferes
4412.19 - Altres

- Altres, amb un plec exterior com a mínim de fustes altres que de coníferes:
4412.22 — Que tinguin almenys un plec exterior de fusta tropical esmentats a la nota 1 de sotsposició del

present capítol
4412.23 — Altres, amb almenys un panell de partícules
4412.29 — Altres

- Altres:
4412.92 — Que tinguin almenys un plec exterior de fusta tropical esmentats a la nota 1 de sotsposició del

present capítol



Capítol 45. Suro i articles de suro

Nota
1. El present capítol no inclou:

a) el calçat i les seves parts, del Capítol
64;

b) els capells i llurs parts, del Capítol
65;

c) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs, articles d’esport, per exemple).
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4412.93 — Altres, amb almenys un panell de partícules
4412.99 — Altres

44.13 4413.00 Fustes anomenades “densificades”, en blocs, xapes, làmines o perfil.

44.14 4414.00 Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls o objectes similars.

44.15 Caixes, caixetes, cistelles, cilindres i embalatges similars, de fusta; tambors de fusta per a
cables; paletes simples, paletes-caixa i altres plataformes de càrrega, de fusta.

4415.10 - Caixes, caixetes, cistelles, cilindres i embalatges similars; tambors per a cables
4415.20 - Paletes simples, paletes-caixa i altres plataformes de càrrega

44.16 4416.00 Bótes, cups, cubells i altres articles de boteria i llurs parts, de fusta, incloses les dogues.

44.17 4417.00 Eines, muntures i mànecs d’eines, muntures de raspalls, mànecs d’escombra o de raspalls, de
fusta; formes i tensors de fusta per a sabates.

44.18 Treballs de fusteria i peces d’estructura per a la construcció, inclosos els panells cel·lulars, els
panells per a parquets i les planxes (“shingles” i “shakes”) de fusta.

4418.10 - Finestres, portes finestres i els seus bastiments
4418.20 - Portes i llurs marcs, bastiments i llindars
4418.30 - Panells per a parquets
4418.40 - Encofrats per al formigonatge
4418.50 - Planxes (“shingles” i “shakes”)
4418.90 - Altres

44.19 4419.00 Articles de fusta per a la taula o la cuina.

44.20 Fustes de marqueteria i fustes incrustades; cofres, escrinys i estoigs per a joieria o orfebreria, i
articles similars, de fusta; estatuetes i altres objectes d’ornament, de fusta; articles de mobiliari
de fusta no pertanyent al capítol 94.

4420.10 - Estatuetes i altres objectes d’ornament, de fusta
4420.90 - Altres

44.21 Altres articles de fusta.
4421.10 - Penjadors per a vestits
4421.90 - Altres

Núm. de posició Codi del S.H.
45.01 Suro natural en brut o simplement preparat; residus de suro; suro triturat, granulat o

polvoritzat.
4501.10 - Suro natural en brut o simplement preparat
4501.90 - Altres

45.02 4502.00 Suro natural, descrostat o simplement escairat, o en cubs, plaques, fulls o tires de forma
quadrada o rectangular (inclosos els escalaborns amb arestes vives per a taps).

45.03 Articles de suro natural.
4503.10 - Taps
4503.90 - Altres

45.04 Suro aglomerat (amb agent aglomerant o sense) i articles de suro aglomerat.
4504.10 - Cubs, maons, plaques, fulls i tires; rajoles de totes les formes; cilindres massissos, inclosos els discos
4504.90 - Altres



Capítol 46. Articles d’esparteria o de
cistelleria

Notes
1. Al present capítol, el terme “ma-

tèries per trenar” designa les matèries en
un estat o en una forma que puguin és-
ser trenades, entrellaçades o sotmeses a
procediments anàlegs. En particular, són
considerats com a palla, tiges de vímet o
de salze, bambús, joncs, bogues, cintes
de fusta, tires d’altres vegetals (ràfia,
fulles estretes o tires procedents de vege-
tals frondosos, per exemple) o escorces,
fibres tèxtils naturals no filades, monofi-
laments i làmines i formes similars de
matèries plàstiques, làmines de paper,
però no tires de cuir o de pells preparats
o de cuir reconstituït, tires de feltre o de
no-teixits, cabells, crin, blens i fils de ma-
tèries tèxtils, monofilaments i làmines i
formes similars del Capítol 54.

2. El present capítol no inclou:

a) els revestiments murals del núm.
48.14;

b) els cordills, cordes i caps, trenats o
no (núm. 56.07);

c) el calçat i les seves parts (Capítol 64)
i els capells i llurs parts (Capítol 65);

d) els vehicles i els cossos de caixes
per a vehicles, fets de cistelleria
(Capítol 87);

e) els articles del Capítol 94 (mobles,
aparells d’enllumenat, per exemple).

3. Al núm. 46.01 es consideren com a
“matèries per trenar, trenats i articles si-
milars de matèries per trenar, paral·le-
litzats” els articles constituïts per
matèries per trenar, trenats o articles si-
milars fets de matèries per trenar juxta-
posats i reunits en capes amb l’ajut de
lligams, àdhuc si aquests darrers són de
matèries tèxtils filades.
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Núm. de posició Codi del S.H.
46.01 Trenats i articles similars de matèries per trenar, àdhuc units en tires; matèries per trenar,

trenats i articles similars fets de matèries per trenar, teixits o paral·lelitzats, plans, àdhuc
acabats (estores, estoretes i encanyissats, per exemple).

4601.10 - Trenats i articles similars de matèries per trenar, àdhuc units en tires
4601.20 - Estores, estoretes i encanyissats fets de matèries vegetals

- Altres:
4601.91 — De matèries vegetals
4601.99 — Altres

46.02 Articles de cistelleria obtinguts directament en forma a partir de matèries per trenar o
confeccionats amb l’ajut dels articles del núm. 46.01; articles de luffa.

4602.10 - De matèries vegetals
4602.90 - Altres



Secció X. Pastes de fusta o
d’altres matèries fibroses
cel·lulòsiques; paper o cartró
per reciclar (deixalles i rebuigs);
paper i les seves aplicacions

Capítol 47. Pastes de fusta o d’altres
matèries fibroses cel·lulòsiques;
paper i cartró per reciclar
(deixalles i rebuigs)

Nota
1. Al núm. 47.02, s’entén per “pastes

químiques de fusta per dissoldre” les
pastes químiques la fracció de pasta in-
soluble de les quals és del 92% o més en
pes, si es tracta de pastes de fusta amb
sosa o amb sulfat, o del 88% o més en
pes, si es tracta de pastes de fusta al bi-
sulfit, després d’una hora en una solució
de sosa càustica amb el 18% d’hidròxid
de sodi (NaOH) a 20ºC, i, pel que fa no-
més a les pastes de fusta al bisulfit, el
contingut en cendres de les quals no si-
gui superior al 0,15% en pes.
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Núm. de posició Codi del S.H.
47.01 4701.00 Pastes mecàniques de fusta.

47.02 4702.00 Pastes químiques de fusta, per dissoldre.

47.03 Pastes químiques de fusta, amb sosa o amb sulfat, altres que les pastes per dissoldre.
- Crues:

4703.11 — De coníferes
4703.19 — Altres que de coníferes

- Semiblanquejades o blanquejades:
4703.21 — De coníferes
4703.29 — Altres que de coníferes

47.04 Pastes químiques de fusta, bisulfit, altres que les pastes per dissoldre.
- Crues:

4704.11 — De coníferes
4704.19 — Altres que de coníferes

- Semiblanquejades o blanquejades:
4704.21 — De coníferes
4704.29 — Altres que de coníferes

47.05 4705.00 Pastes semiquímiques de fusta.

47.06 Pastes de fibres obtingudes a partir de paper o de cartró reciclats (residus i deixalles) amb
d’altres matèries fibroses cel·lulòsiques.

4706.10 - Pastes de borrissols de cotó
4706.20 - Pastes de fibres obtingudes a partir de paper o de cartró reciclat (residus i deixalles)

- Altres:
4706.91 — Mecàniques
4706.92 — Químiques
4706.93 — Semiquímiques

47.07 Papers o cartrons per reciclar (deixalles i rebuigs).
4707.10 - De papers o cartrons d’embalatge crus o de papers o cartrons ondulats
4707.20 - D’altres papers o cartrons obtinguts principalment a partir de pasta química blanquejada, no acolorits

en la massa
4707.30 - De papers o cartrons obtinguts principalment a partir de pasta mecànica (diaris, revistes i impresos

similars, per exemple)



Capítol 48. Papers i cartrons;
articles a base de pasta de
cel·lulosa, de paper o de cartró

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els articles del Capítol 30;

b) els fulls per marcar amb ferro, del
núm. 32.12;

c) els papers perfumats i els papers im-
pregnats o untats d’afaits (Capítol 33);

d) els papers i la buata de cel·lulosa
impregnats, untats o recoberts de sabó
o de detergents (núm. 34.01), o de cre-
mes, productes encàustics, abrillanta-
dors o preparats similars (núm. 34.05);

e) els papers i cartrons sensibilitzats
dels núm. 37.01 a 37.04;

f) els papers impregnats de reactius de
diagnòstic o de laboratori (núm.
38.22);

g) les matèries plàstiques estratificades
que continguin paper o cartró, els pro-
ductes constituïts per una capa de pa-
per o de cartró untat o recobert de
matèria plàstica quan el gruix d’aques-
ta última ultrapassa la meitat del gruix
total, i els articles fets d’aquestes ma-
tèries, altres que els revestiments mu-
rals del núm. 48.14 (Capítol 39);

h) els articles del núm. 42.02 (articles
de viatge, per exemple);

ij) els articles del Capítol 46 (articles
d’esparteria o de cistelleria);

k) els fils de paper i els articles tèxtils
de fils de paper (Secció XI);

l) els articles dels Capítols 64 o 65;

m) els abrasius aplicats damunt de pa-
per o cartró (núm. 68.05) i la mica apli-
cada damunt de paper o cartró (núm.
68.14); en canvi, els papers i cartrons
recoberts de pólvores de mica perta-
nyen al present capítol;

n) les làmines i tires primes de metall
damunt un suport de paper o de cartró
(Secció XV);

o) els articles del núm. 92.09;

p) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs, articles d’esport, per exemple) o
del Capítol 96 (botons, per exemple).

2. A reserva de les disposicions de la
Nota 6, als núm. 48.01 a 48.05 hi entren
els papers i cartrons que han sofert, per
calandratge o altrament, un allisament,
un setinat, un llustre, un poliment o
operacions similars d’acabat o bé un fals
filigranatge o que han estat escairats, així
com els papers, cartrons, buata de cel·lu-
losa i capes de fibres de cel·lulosa, acolo-
rits o marbrejats en la massa (altrament
que en superfície) per qualsevol proce-
diment. Tanmateix, els papers, cartrons,
buata de cel·lulosa i capes de fibres de
cel·lulosa que hagin sofert un altre trac-
tament, com ara el revestiment, l’untatge
o la impregnació, no pertanyen a aques-
tes posicions, llevat de disposicions con-
tràries del núm. 48.03.

3. En aquest capítol són considerats
com a “paper de diari” els papers no re-
vestits ni untats, del tipus emprat per a la
impressió dels diaris, dels quals el 65%
com a mínim en pes de la composició fi-
brosa total està constituït per fibres de
fusta obtingudes per un procediment
mecànic, no encolats o molt lleugera-
ment encolats, dels quals l’índex d’allisa-
ment, mesurat amb l’aparell Parker Print
Surf ( 1 Mpa) cada una de les cares és su-
perior a 2,5 micròmetres (microns), d’un
pes per m² comprès entre 40 g inclosos i
65 g inclosos.

4. Ultra els papers i cartrons formats
full per full (papers a mà), el núm. 48.02
només inclou els papers i cartrons fabri-
cats principalment a partir de pasta blan-
quejada o a partir de pasta obtinguda per
un procediment mecànic, i que satisfacin
una de les condicions següents:

Per als papers o cartrons d’un pes per
m² no superior a 150 g:

a) contenir el 10% o més de fibres ob-
tingudes per un procediment mecànic,
i

1) tenir un pes per m² no superior a
80 g, o

2) estar acolorits en la massa

b) contenir més del 8% de cendres, i

1) tenir un pes per m² no superior a
80 g, o

2) estar acolorits en la massa

c) contenir més del 3% de cendres i
posseir un índex de blancor (factor de
reflectança) del 60% o més

d) contenir més del 3% però no més
del 8% de cendres, posseir un índex
de blancor (factor de reflectança) infe-
rior al 60% i un índex de resistència a
l’esclatament no superior a 2,5 kPa
m2/g

e) contenir el 3% o menys de cendres,
posseir un índex de blancor (factor de
reflectança) del 60% o més i un índex
de resistència a l’esclatament no supe-
rior a 2,5 kPa m²/g.

Per als papers o cartrons d’un pes per
m² superior a 150 g:

a) estar acolorits en la massa

b) posseir un índex de blancor (factor
de reflectança) del 60% o més, i

1) un gruix no superior a 225 mi-
cròmetres (microns), o

2) un gruix superior a 225 micròme-
tres (microns), però sense ultrapas-
sar 508 micròmetres (microns) i un
contingut de cendres superior al 3%

c) posseir un índex de blancor (factor
de reflectança) inferior al 60%, un
gruix no superior a 254 micròmetres
(microns) i un contingut de cendres
superior al 8%.

El núm. 48.02 no inclou, tanmateix, els
papers i cartrons de filtre (inclosos els
papers per a bossetes de te) ni els papers
i cartrons feltres.

5. En aquest capítol s’entén per “pa-
pers i cartrons d’embalatge” els papers i
cartrons dels quals el 80% com a mínim
en pes de la composició fibrosa total està
constituït per fibres obtingudes pel pro-
cediment químic amb sulfat o amb sosa.

6. Els papers, cartrons, buata de cel·lu-
losa i capes de fibres de cel·lulosa que
puguin pertànyer alhora a dos o més
dels núm. 48.01 a 48.11 estan classificats
a la posició, d’entre aquestes, que figura
última per ordre de numeració a la No-
menclatura.

7. A) Als núm. 48.01, 48.02, 48.04 a
48.08, 48.10 i 48.11 només hi entren el
paper, el cartró, la buata de cel·lulosa i
les capes de fibres de cel·lulosa presen-
tats en una de les formes següents:
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a) en tires o rotlles d’amplada superior
a 15 cm; o

b) en fulls de forma quadrada o rec-
tangular en què un dels costats com a
mínim sigui superior a 36 cm i l’altre a
15 cm, en estat no plegat.

A reserva de les disposicions de la
Nota 6, els papers i cartrons formats de
full en full (papers en mà) de totes mides
i de tota forma obtingut tal com eren, és
a dir que tots els costats presenten una
perforació directament de fàbrica, que-
dant classificats al núm. 48.02

B) Només entren en els núm. 48.03 i
48.09 el paper, la buata de cel·lulosa i les
napes de fibres de cel·lulosa presents en
una de les formes següents:

a) en cintes o rotlles en què l’amplada
excedeixi 36 cm; o

b) en fulls de forma quadrada o rec-
tangular on almenys un costat exce-
deixi 36 cm i l’altre 15 cm en estat no
plegat.

8. Al núm. 48.14, s’entén per “papers
pintats i revestiments murals similars”:

a) els papers presentats en rotlles, d’u-
na amplada igual o superior a 45 cm
però sense ultrapassar 160 cm, aptes
per decorar parets o sostres:

1) granulats, estampats, acolorits,
impresos amb motius o decorats su-
perficialment d’una altra manera (de
tonedissos, per exemple), àdhuc un-
tats o recoberts de matèria plàstica
protectora transparent;

2) amb la superfície granulosa com a
conseqüència de la incorporació de
partícules de fusta, de palla, etc.;

3) untats o recoberts pel dret de ma-
tèria plàstica, essent la capa de ma-
tèria plàstica granulosa, estampada,
acolorida, impresa amb motius o de-
corada d’una altra manera; o

4) recoberts pel dret de matèries per
trenar, àdhuc teixides planes o pa-
ral·lelitzades;

b) les franges i els frisos, de paper,
tractat com s’indica anteriorment,
àdhuc en rotlles, aptes per decorar pa-
rets o sostres;

c) els revestiments murals de paper
formats per diversos panells, en rotlles

o en fulls, impresos de manera que
formin un paisatge, un quadre o un
motiu un cop col·locats a la paret.

El material damunt un suport de paper
o de cartró susceptible d’ésser emprat
tant per cobrir parquets com per a reves-
timents murals pertany al núm. 48.15.

9. El núm. 48.20 no inclou els fulls i
cartolines no units conjuntament, tallats
a format, àdhuc impresos, estampats o
perforats.

10. Al núm. 48.23 hi figuren en parti-
cular els papers i cartrons perforats per a
mecàniques Jacquard o similars, i el pa-
per calat.

11. Exceptuats els articles dels núm.
48.14 o 48.21, el paper, el cartró, la buata
de cel·lulosa i els articles fets d’aquestes
matèries revestits d’impressions o
d’il·lustracions que no tinguin un caràc-
ter accessori en relació amb llur utilitza-
ció inicial corresponen al Capítol 49.

Notes de subposicions
1. Als núm. 4804.11 i 4804.19 són con-

siderats com a papers i cartrons per a co-
bertura, anomenats “Kraftlliner” els
papers i cartrons aprestats o friccionats,
presentats en rotlles, dels quals el 80%
com a mínim en pes de la composició fi-
brosa total està constituït per fibres de
fusta obtingudes pel procediment
químic amb sulfat o amb sosa, d’un pes
per m² superior a 115 g i d’una resistèn-
cia mínima a l’esclatament Mullen igual
als valors indicats al quadre següent o,
per a qualsevol altre pes, a llurs equiva-
lents interpolats o extrapolats linear-
ment.

Gramatge g/ m²
Resistència mínima

a l’esclatament
Mullen kPa

115 393
125 417
200 637
300 824
400 961

2. Als núm. 4804.21 i 4804.29 són con-
siderats com a “papers kraft per a bosses
de gran contingut” els papers aprestats,
presentats en rotlles, dels quals el 80%
com a mínim en pes de la composició fi-
brosa total està constituït per fibres ob-
tingudes pel procediment químic al
sulfat o a la sosa, d’un pes per m2 com-

près entre 60 g inclosos i 115 g inclosos, i
que satisfacin indiferentment l’una o l’al-
tra de les condicions següents:

a) tenir un índex d’esclatament Mullen
igual o superior a 3,7 kPa m2/g i un
allargament superior al 4,5% en el sen-
tit travesser, i al 2% en el sentit màqui-
na;
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b) tenir unes resistències mínimes a
l’esquinçament i a la ruptura per tracció
com les indicades al quadre següent o,
per a qualsevol altre pes, a llurs equiva-
lents interpolats linearment:

3. Al núm. 4805.10 s’entén per “paper
semiquímic per a canals” el paper pre-
sentat en rotlles, del qual el 65% com a
mínim en pes de la composició fibrosa
total està constituït per fibres crues de
fustes de vegetals obtingudes per un
procediment semiquímic, i la resistència
a la compressió del qual, mesurada se-
gons el mètode CMT 60 (Concora Me-
dium Test amb 60 minuts de
condicionament), sigui superior a 196
newtons per a una humitat relativa del
50%, a una temperatura de 23ºC.

4. Al núm. 4805.30 s’entén per “paper
sulfit d’embalatge” el paper friccionat del
qual més del 40% en pes de la composi-
ció fibrosa total està constituït per fibres
de fusta obtingudes pel procediment
químic al bisulfit, d’un contingut de cen-
dres no superior al 8% i d’un índex d’es-
clatament Mullen igual o superior a 1,47
kPa m2/g.

5. Al núm. 4810.21 s’entén per “paper
couché lleuger, anomenat L.W.C.” el pa-
per revestit per les dues cares, d’un pes
total per m² no superior a 72 g amb un
pes de revestiment no superior a 15 g/
m² per cara, damunt un suport del qual
el 50% com a mínim en pes de la compo-
sició fibrosa total està constituït per fi-
bres de fusta obtingudes per un
procediment mecànic.
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Resistència mínima a l’esquinçament
mN

Resistència mínima a la ruptura per
tracció kN/m

Gramatge g/ m² sentit màquina
sentit màquina

més sentit
travesser

sentit travesser
sentit màquina

més sentit
travesser

60 700 1.510 1,9 6
70 830 1.790 2,3 7,2
80 965 2.070 2,8 8,3
100 1.230 2.635 3,7 10,6
115 1.425 3.060 4,4 12,3

Núm. de posició Codi del S.H.
48.01 4801.00 Paper de diari, en rotlles o en fulls.

48.02 Papers i cartrons, no revestits (couchés) ni untats, dels tipus emprats per a l’escriptura, la
impressió o altres fins gràfics, i papers i cartrons per a targes o bandes de perforar, en rotlles o
en fulls, altres que els papers dels núm. 48.01 o 48.03; papers i cartrons formats full per full
(papers a mà).

4802.10 - Papers i cartrons formats full a full (papers a mà)
4802.20 - Papers i cartrons de suport per a papers o cartrons fotosensibles, sensibles a la calor o electrosensibles
4802.30 - Papers de suport per a carboni
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4802.40 - Papers de suport per a papers pintats
- Altres papers i cartrons, sense fibres obtingudes per un procediment mecànic o dels quals el 10% com
a màxim en pes de la composició fibrosa total estigui constituït per aquestes fibres:

4802.51 — Amb un pes per m² inferior a 40 g
4802.52 — Amb un pes per m² de 40 g o més, però sense ultrapassar 150 g
4802.53 — Amb un pes per m² superior a 150 g
4802.60 - Altres papers i cartrons, dels quals més del 10% en pes de la composició fibrosa total estigui constituït

per fibres obtingudes per un procediment mecànic

48.03 4803.00 Papers dels tipus emprats com a paper higiènic, papers per treure maquillatges, com a
eixugamans, com a tovallons, o papers similars per a usos domèstics, d’higiene o de tocador,
buata de cel·lulosa i capes de fibres de cel·lulosa, àdhuc crespats, plegats, gofrats, estampats,
perforats, acolorits superficialment, decorats superficialment o impresos, en rotlles o en fulls.

48.04 Papers i cartrons Kraft, no “couchés” ni untats, en rotlles o en fulls, altres que els dels núm.
48.02 o 48.03.
- Papers i cartrons per a cobertura, anomenats “kraftliner”:

4804.11 — Crus
4804.19 — Altres

- Papers d’embalatge per a bosses de gran capacitat:
4804.21 — Crus
4804.29 — Altres

- Altres papers i cartrons d’embalatge d’un pes per m² no superior a 150g:
4804.31 — Crus
4804.39 — Altres

- Altres papers i cartrons d’embalatge d’un pes per m² comprés entre 150 g exclosos i 225 g exclosos:
4804.41 — Crus
4804.42 — Blanquejats uniformement en la massa i dels quals més del 95% en pes de la composició fibrosa total

està constituït per fibres de fusta obtingudes per un procediment químic
4804.49 — Altres

- Altres papers i cartrons d’embalatge d’un pes per m² igual o superior a 225 g:
4804.51 — Crus
4804.52 — Blanquejats uniformement en la massa i dels quals més del 95% en pes de la composició fibrosa total

està constituït per fibres de fusta obtingudes per un procediment químic
4804.59 — Altres

48.05 Altres papers i cartrons, no “couchés” ni untats, en rotlles o en fulls que no han sofert una
transformació complementària o tractaments altres que els previstos a la Nota 2 del present
capítol.

4805.10 - Paper semiquímic per a canals
- Papers i cartrons multicapes:

4805.21 — Amb cada una de les capes blanquejada
4805.22 — Només amb una capa exterior blanquejada
4805.23 — Amb tres capes o més, de les quals només les dues capes exteriors estan blanquejades
4805.29 — Altres
4805.30 - Paper sulfit d’embalatge
4805.40 - Paper i cartró de filtre
4805.50 - Paper i cartró feltre, paper i cartró llanós
4805.60 - Altres papers i cartrons d’un pes per m² no superior a 150 g
4805.70 - Altres papers i cartrons d’un pes per m² comprès entre 150 g exclosos i 225 g exclosos
4805.80 - Altres papers i cartrons d’un pes per m² igual o superior a 225 g

48.06 Papers i cartrons sulfuritzats, papers d’estrassa, papers de calcar i paper anomenat “cristall” i
altres papers calandrats transparents o translúcids, en rotlles o en fulls.

4806.10 - Papers i cartrons sulfuritzats (pergami vegetal)
4806.20 - Papers d’estrassa (greaseproof)
4806.30 - Papers de calcar
4806.40 - Paper anomenat “cristall” i altres papers calandrats transparent o translúcids

48.07 Papers i cartrons units plans per encolatge, no “couchés” ni untat a la superfície ni impregnats,
àdhuc reforçats interiorment, en rotlles o en fulls.

4807.10 - Papers i cartrons “entre-dos”, unit amb betum, quitrà o asfalt
4807.90 - Altres
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48.08 Papers i cartrons ondulats (àdhuc amb recobriment per encolatge), crespats, plegats, gofrats,
estampats o perforats, en rotlles o en fulls, altres que els papers dels tipus descrits en el
redactat del núm. 48.03.

4808.10 - Papers i cartrons ondulats, àdhuc perforats
4808.20 - Papers Kraft per a bosses de gran capacitat, crespats o pegats, àdhuc gofrats, estampats o perforats
4808.30 - Altres papers Kraft, crespats o plegats, àdhuc gofrats, estampats o perforats
4808.90 - Altres

48.09 Papers carbó, papers anomenats “autocopiadors” i altres papers per a duplicació o reports
(inclosos els papers “couchés”, untats o impregnats per a plantilles (stencils) o per a planxes
offset), àdhuc impresos, en rotlles d’una amplada superior.

4809.10 - Papers carbó i papers similars
4809.20 - Papers anomenats “autocopiadors”
4809.90 - Altres

48.10 Papers i cartrons “couchés” al caolí o a base d’altres substàncies inorgàniques per una o per les
dues cares, amb o sense aglomerant exclosos qualsevol altre revestiment o untatge, àdhuc
acolorits superficialment, decorats superficialment o impresos en rotlles o en fulls.
- Papers i cartrons dels tipus emprats per a l’escriptura, la impressió o altres fins gràfics, sense fibres
obtingudes per un procediment mecànic o dels quals el 10% com a màxim en pes de la composició
fibrosa total estigui constituït per aquestes fibres:

4810.11 — Amb un pes per m² no superior a 150 g
4810.12 — Amb un pes per m² superior a 150 g

- Papers i cartrons dels tipus emprats per a l’escriptura, la impressió o altres fins gràfics, dels quals més
del 10% en pes de la composició fibrosa total estigui constituït per fibres obtingut per un procediment
mecànic:

4810.21 — Paper “couché” lleuger, anomenat “LWC”
4810.29 — Altres

- Papers i cartrons d’embalatge altres que els dels tipus emprats per a l’escriptura, la impressió o altres
fins gràfics:

4810.31 — Blanquejats uniformement en la massa, i dels quals més del 95% en pes de la composició fibrosa
total estigui constituït per fibres de fusta obtingudes per un procediment químic, d’un pes per m² no
superior a 150 g

4810.32 — Blanquejats uniformement en la massa, i dels quals més del 95% en pes de la composició fibrosa
total estigui constituït per fibres de fusta obtingudes per un procediment químic, d’un pes per m²
superior a 150 g

4810.39 — Altres
- Altres papers i cartrons:

4810.91 — Multicapes
4810.99 — Altres

48.11 Papers, cartrons, buata de cel·lulosa i capes de fibres de cel·lulosa “couchés”, untats,
impregnats, recoberts, acolorits a la superfície, decorats superficialment o impresos, en rotlles
o en fulls, altres que els productes de tipus inscrits dins del redactat dels núm. 48.03, 48.09 o
48.10.

4811.10 - Papers i cartrons enquitranats, bituminats o asfaltats
- Papers i cartrons engomats o adhesius:

4811.21 — Autoadhesius
4811.29 — Altres

- Papers i cartrons untats, impregnats o recoberts de matèria plàstica (exclosos els adhesius):
4811.31 - Blanquejats, d’un pes per m² superior a 150 g
4811.39 - Altres
4811.40 - Papers i cartrons untats, impregnats o recoberts de cera, de parafina, d’estearina, d’oli o de glicerol
4811.90 - Altres papers, cartrons, buata de cel·lulosa i capes de fibres de cel·lulosa

48.12 4812.00 Blocs de filtre i plaques de filtre, de pasta de paper.

48.13 Paper de fumar, àdhuc tallat a format o en llibrets o en tubs.
4813.10 - En llibrets o en tubs
4813.20 - En rotlles d’una amplada no superior a 5 cm
4813.90 - Altres

48.14 Papers pintats i revestiments murals similars; vitrofònies.
4814.10 - Paper anomenat “ingrain”
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4814.20 - Paper pintats i revestiments mural similars, constituït per paper untat o recobert, pel dret, d’una capa
de matèria plàstica granulosa, gofrada, acolorida, impresa amb motius o decorada altrament

4814.30 - Paper pintats i revestiments murals similars, constituïts per paper recobert, pel dret, de matèries per a
trenar, àdhuc teixides planes o paral·lelitzades

4814.90 - Altres

48.15 4815.00 Material de cobrir parquets amb suports de paper o de cartró, àdhuc tallats.

48.16 Papers carbó, papers anomenats “autocopiadors” i altres papers per a duplicació o reports
(altres que els del núm. 48.09), plantilles (stencils) completes i planxes offset, de paper, àdhuc
condicionat en capses.

4816.10 - Papers carbó i papers similars
4816.20 - Papers anomenats “autocopiadors”
4816.30 - Plantilles “stencils” completes
4816.90 - Altres

48.17 Sobres, targes-carta, targes postals no il·lustrades i targes per a correspondència, de paper o de
cartró; capses, fundes i presentacions similars, de paper o de cartró, que continguin un
assortiment d’articles de correspondència.

4817.10 - Sobres
4817.20 - Targes-carta, targes postals no il·lustrades i targes per a correspondència
4817.30 - Capses, fundes i presentacions similars, de paper o de cartró, amb un assortiment d’articles de

correspondència

48.18 Papers dels tipus utilitzats per papers higiènic o per papers similars, buata de cel·lulosa i capes
de fibres de cel·lulosa, dels tipus utilitzats fins l’ús domèstic o sanitaris amb rotlles d’una
amplada no superior a 36 cm, o tallat en forma; mocadors, papers per treure maquillatges,
eixugamans, tovalles, tovallons, bolquers per a bebès, compreses i tampons higiènics, llençols
i articles similars per a usos domèstics, de tocador, higiènics o hospitalaris, vestits i accessoris
de vestimenta de pasta de paper, de paper, de buata de cel·lulosa o de capes de fibres de
cel·lulosa.

4818.10 - Paper higiènic
4818.20 - Mocadors, papers per treure maquillatges i eixugamans
4818.30 - Tovalles i tovallons
4818.40 - Compreses i tampons higiènics, bolquers per a bebès i articles higiènics similars
4818.50 - Vestits i accessoris de vestimenta
4818.90 - Altres

48.19 Capses, bosses, fundes, paperines i altres embalatges de paper, cartró, buata de cel·lulosa o
capes de fibres de cel·lulosa; caixes de cartró d’oficina, de magatzem o similars.

4819.10 - Capses i caixes de paper o de cartró ondulat
4819.20 - Capses i caixes, plegables, de paper o cartró no ondulat
4819.30 - Bosses d’una amplada a la base de 40 cm o més
4819.40 - Altres bosses; bossetes, fundes (altres que les dels discos) i paperines
4819.50 - Altres embalatges, incloses les fundes per a discos
4819.60 - Caixes d’oficina, de magatzem o similars

48.20 Registres, llibres de comptabilitat, carnets (de notes, de comandes, de rebuts), agendes, blocs
memoràndum, blocs de paper de cartes i articles similars, quaderns, carpetes de taula,
classificadors, relligadures (de fulls mòbils o altres), camises i cobertes d’expedients i altres
articles escolars, d’oficina o de papereria, inclosos els lligalls i carnets manifold, àdhuc si
contenen fulls de paper carbó, de paper o de cartró; àlbums per a mostraris o per a
col·leccions i cobertes per a llibres, de paper o de cartró.

4820.10 - Registres, llibres de comptabilitat, carnets (de notes, de comandes, de rebuts), blocs memoràndum,
blocs de paper de cartes, agendes i articles similars

4820.20 - Quaderns
4820.30 - Classificadors, relligadures (altres que les cobertes per a llibres), camises i cobertes d’expedients
4820.40 - Lligalls i carnets manifold, àdhuc si contenen fulls de paper carbó
4820.50 - Àlbums per a mostraris o per a col·leccions
4820.90 - Altres

48.21 Etiquetes de tota mena, de paper o de cartró, impreses o no.
4821.10 - Impreses
4821.90 - Altres



Capítol 49. Productes de l’edició, de
la premsa o de les altres indústries
gràfiques; textos manuscrits o
mecanografiats i plànols

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els negatius i positius fotogràfics
damunt de suports transparents
(Capítol 37);

b) els mapes, els plànols i els globus,
en relleu, àdhuc impresos (núm.
90.23);

c) les cartes per jugar i altres articles
del Capítol 95;

d) els gravats, les estampes i les lito-
grafies originals (núm. 97.02), els se-
gells de correus, els timbres fiscals, les
marques postals, els sobres “primer
dia”, els enters postals i articles
anàlegs del núm. 97.04, així com els
objectes de més de 100 anys d’antigui-
tat i altres articles del Capítol 97.

2. Al present capítol 49, el terme im-
près significa també reproduït per mitjà
d’un duplicador, obtingut per un proce-
diment comandat per ordinador, per es-
tampat, fotograf ia , fotocòpia,
termocòpia o mecanografia.

3. Els diaris i les publicacions periòdi-
ques encartronats o relligats, així com les
col·leccions de diaris o de publicacions
periòdiques presentades sota una ma-
teixa coberta pertanyen al núm. 49.01,
continguin o no publicitat.

4. Figuren també al núm. 49.01:

386 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006

48.22 Tambors, bobines, rodets, canons i suports similars, de pasta de paper, de paper o de cartró,
àdhuc perforats o endurits.

4822.10 - Dels tipus emprats per a enrotllar-hi fils tèxtils
4822.90 - Altres

48.23 Altres papers, cartrons, buata de cel·lulosa i capes de fibres de cel·lulosa tallats a format; altres
articles de pasta de paper, de paper, de cartró, de buata de cel·lulosa o de capes de fibres de
cel·lulosa.
- Paper engomat o adhesiu, en tires o en rotlles:

4823.11 — Autoadhesius
4823.19 — Altres
4823.20 - Paper i cartró de filtre
4823.40 - Papers per a traçar diagrames, per a aparells enregistradors, en bobines, en fulls o en discos

- Altres papers i cartrons dels tipus emprats per a l’escriptura, la impressió o altres fins gràfics:
4823.51 — Impresos, estampats o perforats
4823.59 — Altres
4823.60 - Safates, plates, plats, tasses, vasos i articles similars, de paper o de cartró
4823.70 - Articles emmotllats o premsats, de pasta de paper
4823.90 - Altres



a) els reculls de gravats, de reproduc-
cions d’obres d’art, de dibuixos, etc.
que constitueixen obres completes,
paginades i susceptibles de formar un
llibre, quan els gravats van acom-
panyats d’un text que fa referència a
aquestes obres o a l’autor;

b) les taules il·lustrades presentades
conjuntament amb un llibre i com a
complement d’aquest;

c) els llibres presentats en fascicles o
en fulls distints de qualsevol format,
que constitueixin una obra completa o
una part d’una obra, i destinats a ésser
relligats en rústica, en cartró o en tela.

Tanmateix, els gravats i il·lustracions
que vagin sense text i estiguin presentats
en fulls distints, de qualsevol format,
pertanyen al núm. 49.11.

5. A reserva de la Nota 3 del present
capítol, el núm. 49.01 no inclou les pu-
blicacions que estan consagrades essen-
cialment a la publicitat (llibrets,
opuscles, prospectes, catàlegs comer-
cials, anuaris publicats per associacions
comercials, propaganda turística, per
exemple). Aquestes publicacions perta-
nyen al núm. 49.11.

6. Al núm. 49.03 es consideren com a
àlbums o llibres il·lustrats per a infants
els àlbums o llibres per a infants en què
la il·lustració constitueix l’atractiu princi-
pal i el text no té sinó un interès secun-
dari.
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Núm. de posició Codi del S.H.
49.01 Llibres, opuscles i impresos similars, àdhuc en fulls solts.

4901.10 - En fulls solts, àdhuc plegats
- Altres:

4901.91 — Diccionaris i enciclopèdies, àdhuc en fascicles
4901.99 — Altres

49.02 Diaris i publicacions periòdiques impresos, àdhuc il·lustrats o que continguin publicitat.
4902.10 - D’una periodicitat mínima de quatre vegades per setmana
4902.90 - Altres

49.03 4903.00 Àlbums o llibres il·lustrats i àlbums per dibuixar o acolorir, per a infants.

49.04 4904.00 Música manuscrita o impresa, il·lustrada o no, àdhuc relligada.

49.05 Treballs cartogràfics de tota mena, inclosos els mapes murals, els plànols topogràfics i els
globus, impresos.

4905.10 - Globus
- Altres:

4905.91 — En formes de llibres o d’opuscles
4905.99 — Altres



Secció XI. Matèries tèxtils i
articles fets d’aquestes
matèries

Notes
1. La present secció no inclou:

a) els pèls i les cerres per a raspalls
(núm. 05.02), els crins i les deixalles
de crins (núm. 05.03);

b) els cabells i articles fets de cabells
(núm. 05.01, 67.03 o 67.04); tanma-
teix, els estenedors i els teixits gruixuts
de cabells dels tipus correntment em-
prats per a les premses d’oli o per a
usos tècnics anàlegs figuren al núm.
59.11;

c) els borrissols de cotó i altres pro-
ductes vegetals del Capítol 14;

d) l’amiant (asbest) del núm. 25.24 i els
articles d’amiant i altres productes dels
núm. 68.12 o 68.13;

e) els articles dels núm. 30.05 o 30.06
(buates, gases, benes i articles anàlegs
destinats a fins mèdics, quirúrgics,
dentals o veterinaris; lligadures esteri-
litzades per a sutures quirúrgiques,
per exemple); els fils utilitzats per ne-
tejar els espais interdentals (fils den-
tals), embalat per la venda als
particulars, del núm. 33.06;

f) els productes tèxtils sensibilitzats
dels núm. 37.01 a 37.04;
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49.06 4906.00 Plànols i dibuixos d’arquitectes, d’enginyers i altres plànols i dibuixos industrials, comercials,
topogràfics o similars, obtinguts d’un original a mà; textos escrits a mà; reproduccions
fotogràfiques damunt de paper sensibilitzat i còpies obtingudes al carbó dels plànols, dibuixos
o textos abans esmentats.

49.07 4907.00 Segells de correus, timbres fiscals i anàlegs, no obliterats, de curs legal o destinats a tenir-ne al
país de destinació; paper segellat; bitllets de banca; xecs; títols d’accions o d’obligacions i títols
similars.

49.08 Calcomanies de tota mena.
4908.10 - Calcomanies vitrificables
4908.90 - Altres

49.09 4909.00 Targes postals impreses o il·lustrades; targes impreses amb felicitacions o missatges personals,
àdhuc il·lustrades, amb o sense sobres, ornaments o aplicacions.

49.10 4910.00 Calendaris de tota mena, impresos, inclosos els blocs calendari per arrencar-ne els fulls.

49.11 Altres impresos, inclosos estampes, gravats i fotografies.
4911.10 - Impresos publicitaris, catàlegs comercials i similars

- Altres:
4911.91 — Estampes, gravats i fotografies
4911.99 — Altres



g) els monofilaments dels quals la di-
mensió més gran de la secció transver-
sal sigui superior a 1 mm i les làmines i
formes similars (palla artificial, per
exemple) d’una amplada aparent su-
perior a 5 mm, de matèria plàstica
(Capítol 39), així com els trenats,
teixits i altres productes d’esparteria o
de cistelleria fets d’aquests mateixos
articles (Capítol 46);

h) els teixits, gèneres de punt, feltres i
no-teixits, impregnats, untats o reco-
berts de matèria plàstica o estratificats
amb aquesta mateixa matèria, i els arti-
cles fets d’aquests productes, del
Capítol 39;

ij) els teixits, gèneres de punt, feltres i
no-teixits, impregnats, untats o reco-
berts de cautxú o estratificats amb
aquesta mateixa matèria, i els articles
fets d’aquests productes, del Capítol
40;

k) les pells no depilades (Capítols 41 o
43) i els articles fets de pelleteries na-
turals o fictícies dels núm. 43.03 o
43.04;

l) els articles fets de matèries tèxtils
dels núm. 42.01 o 42.02;

m) els productes i articles del Capítol
48 (la buata de cel·lulosa, per exem-
ple);

n) el calçat i parts de calçat, les polai-
nes, els camalls i els articles anàlegs
del Capítol 64;

o) les rets, mantellines i altres peces
per cobrir el cap i llurs parts, del
Capítol 65;

p) els productes del Capítol 67;

q) els productes tèxtils revestits
d’abrasius (núm. 68.05), i les fibres de
carboni i els articles fets d’aquestes fi-
bres del núm. 68.15;

r) les fibres de vidre, els articles de fi-
bres de vidre i els brodats químics o
sense fons visible el fil brodador dels
quals és de fibres de vidre (Capítol
70);

s) els articles del Capítol 94 (mobles,
articles i roba per a llit, aparells d’enl-
lumenat, per exemple);

t) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs, articles d’esport, xarxes per a ac-
tivitats esportives, per exemple);

u) els articles del capítol 96 (raspalls,
assortiments de viatge per la costura,
tanques de cremallera, cintes de tinta
per a màquines d’escriure, per exem-
ple);

v) els articles del capítol 97.

2.A) Els productes tèxtils dels Capítols
50 a 55 o dels núm. 58.09 o 59.02 que
contenen dues o més matèries tèxtils es-
tan classificats com si fossin totalment
constituïts per la matèria tèxtil que pre-
domina en pes sobre cada una de les al-
tres matèries tèxtils.

Quan no predomina en pes cap ma-
tèria tèxtil, es classifica el producte com
si estès constituït en la seva totalitat per
la matèria tèxtil que pertany a la última
posició per ordre de numeració entre les
que vàlidament són susceptibles de ser
tingudes en compte.

B) Per a l’aplicació d’aquesta regla:

a) els fils de crin cargolats (núm.
51.10) i els filats metàl·lics (núm.
56.05) són considerats pel que fa a llur
pes total com si constituïssin una ma-
tèria tèxtil distinta; els fils de metall
són considerats com una matèria tèxtil
per a la classificació dels teixits en els
quals estan incorporats;

b) la tria de la posició que cal tenir en
compte per a la classificació s’efectua
determinant, en primer lloc, el capítol,
i després, dintre d’aquest capítol, la
posició aplicable, prescindint de tota
matèria tèxtil que no pertanyi a aquest
capítol;

c) quan els Capítols 54 i 55 hagin de
prendre’s tots dos en consideració
amb un altre capítol, aquest dos
capítols són tractats com un de sol i
mateix capítol;

d) quan un capítol o una posició es re-
fereixin a diverses matèries tèxtils,
aquestes són tractades com si consti-
tuïssin una sola matèria tèxtil.

C) Les disposicions dels paràgrafs A) i
B) s’apliquen també als fils especificats a
les Notes 3, 4, 5 o 6 següents.

3.A) A reserva de les excepcions pre-
vistes al paràgraf B següent, a la present

secció s’entén per cordills, cordes i caps

els fils (simples, retorçats o cablejats):

a) de seda o de residus de seda de més
de 20.000 decitex;

b) de fibres sintètiques o artificials (in-
closos els fets de dos o més monofila-
ments del Capítol 54), de més de
10.000 decitex;

c) de cànem o de lli:

1) polits o setinats, de 1.429 decitex o
més;

2) no polits ni setinats, de més de
20.000 decitex;

d) de coco, amb tres caps o més;

e) d’altres fibres vegetals, amb més de
20.000 decitex;

f) armats amb fils de metall.

B) Les disposicions anteriors no s’apli-
quen:

a) als fils de llana, de pèls o de crin, i
als fils de paper, no armats de fils de
metall;

b) als cables de filaments sintètics o ar-
tificials del Capítol 55 i als multifila-
ments sense torsió o amb una torsió
inferior a 5 voltes per metre del Capítol
54;

c) al pèl de Messina del núm. 50.06 i
als monofilaments del Capítol 54;

d) als filats metàl·lics del núm. 56.05;
els fils tèxtils armats amb fils de metall
es regeixen pel paràgraf A) f) supra;

e) als fils d’eruga, als fils cargolats i als
fils anomenats “de cadeneta” del núm.
56.06.

4.A) A reserva de les excepcions pre-
vistes al paràgraf B següent, s’entén per
fils condicionats per a la venda al detall
als Capítols 50, 51, 52, 54, i 55 els fils
(simples, retorçats o cablejats) disposats:

a) damunt de cartolines, bobines, tubs
o suports similars, d’un pes màxim (in-
clòs el suport) de:

1) 85 g per als fils de seda, de residus
de seda o de filaments sintètics o arti-
ficials; o

2) 25 g per als altres fils;

b) en boles, en cabdells, en madeixes
o en troques d’un pes màxim de:
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1) 85 g per als fils de filaments sin-
tètics o artificials de menys de 3.000
decitex, de seda o de residus de
seda; o

2) 125 g per als altres fils de menys
de 2.000 decitex; o

3) 500 g per als altres fils;

c) en troques subdividides en ma-
deixes per mitjà d’un o diversos fils di-
visors que les fan independents unes
de les altres, i on les madeixes presen-
ten un pes uniforme no superior a:

1) 85 g per als fils de seda, de residus
de seda o de filaments sintètics o arti-
ficials; o

2) 125 g per als altres fils.

B) Les disposicions anteriors no s’apli-
quen:

a) als fils simples de qualsevol matèria
tèxtil, exceptuats:

1) els fils simples de llana o de pèls
fins, crus; i

2) els fils simples de llana o de pèls
fins, blanquejats, tenyits o estampats,
de més de 5.000 decitex;

b) als fils crus, retorçats o cablejats:

1) de seda o de residus de seda, qual-
sevol que sigui la modalitat de pre-
sentació; o

2) de les altres matèries tèxtils (ex-
ceptuats la llana i els pèls fins) pre-
sentades en troques;

c) als fils retorçats o cablejats, blan-
quejats, tenyits o estampats, de seda o
de residus de seda, de 133 decitex o
menys;

d) als fils simples, retorçats o cablejats
de qualsevol matèria tèxtil, presentats:

1) en troques de debanatge creuat; o

2) damunt un suport o en un altre
condicionament que impliqui llur
utilització a la indústria tèxtil
(damunt tubs de telers per retòrcer,
canilles, bitlles còniques o cons, o
presentat en capolls per a telers de
brodar, per exemple).

5. Als núm. 52.04, 54.01 i 55.08 s’entén
per “fils de cosir” els fils retorçats o ca-
blejats que satisfan alhora les condicions
següents:

a) enrotllats damunt suports (rodets,
tubs, per exemple) i d’un pes, suport
inclòs, no superior a 1.000 g;

b) aprestats per ser utilitzats com a fil
de cosir; i

c) de torsió final “Z”.

6. A la secció present s’entén per “fils
d’alta tenacitat” els fils la tenacitat dels
quals, expressada en cN/tex (centinew-
tons per tex) és superior als límits
següents:

Fils simples de niló o d’altres
poliamides, o de polièsters

60 cN/tex

Fils retorçats o cablejats de niló
o d’altres poliamides, o de
polièsters

53 cN/tex

Fils simples, retorçats o
cablejats de raió viscosa

27 cN/tex

7. A la secció present, s’entén per
“confeccionats”:

a) els articles tallats en forma que no
sigui quadrada ni rectangular;

b) els articles obtinguts en estat acabat
i a punt d’ésser usats o que puguin és-
ser emprats després d’haver estat se-
parats tallant simplement els fils no
entrellaçats, sense costura ni altra mà
d’obra complementària, com certs
draps de neteja, tovalloles, estovalles,
mocadors de coll i flassades;

c) els articles als quals se’ls hagi fet
una vora per qualsevol procediment o
que acaben en serrells nuats obtinguts
amb l’ajut dels fils del mateix article o
de fils aportats; tanmateix, no han de
considerar-se com a confeccionades
les matèries tèxtils en peces sense vo-
raviu el contorn de les quals s’ha donat
senzillament per acabat;

d) els articles tallats en qualsevol for-
ma que hagin estat objecte d’un treball
d’estiratge de fils;

e) els articles units per costura, per en-
colatge o altrament (excloses les peces
del mateix gènere tèxtil unides pels
extrems de manera que formin una
peça de més llargària, així com les pe-
ces constituïdes per dues o més capes
tèxtils superposades en tota llur su-
perfície i unides així entre elles, àdhuc
amb la intercalació d’una matèria
d’embotiment);

f) els gèneres de punt obtinguts en for-
ma, presentats en peces que compren-
guin diverses unitats.

8. Per a l’aplicació dels capítols 50 a
60:

a) No entren als Capítols 50 a 55 i 60,
llevat de disposicions contràries, ni
tampoc als Capítols 56 a 59, els articles
confeccionats en el sentit de la Nota 7
supra.

b) No pertanyen als Capítols 50 a 55 i
60, els articles dels Capítols 56 a 59.

9. Són assimilats als teixits dels
Capítols 50 a 55, els productes constituïts
per capes de fils tèxtils paral·lelitzats que
es superposin formant angle agut o
recte. Aquestes capes estan fixades entre
elles als punts d’encreuament de llurs fils
mitjançant un adhesiu o per termosolda-
dura.

10. Els productes elàstics formats per
matèries tèxtils associades a fils de
cautxú han de classificar-se a la present
secció.

11. A la present secció, el terme “im-
pregnats” designa també adheritzats.

12. A la present secció, el terme “polia-
mides” designa també aramides.

13. Llevat de disposicions contràries,
els vestits fets de matèries tèxtils que per-
tanyin a posicions diferents han de clas-
sificar-se en les posicions respectives,
àdhuc si estan presentats en assortiments
per a la venda al detall. A la present
Nota, l’expressió “vestits fets de matèries
tèxtil” s’entén per vestits dels núm. 61.01
a 61.14 i dels núm. 62.01 a 62.11

Notes de sotsposicions
1. A la present secció i, si escau, a la

Nomenclatura, s’entén per:

a) “Fils d’elastòmers”

els fils de filaments (inclosos els
monofilaments) de matèries tèxtils sin-
tètiques, altres que els fils texturats, ca-
paços de sofrir, sense trencar-se, un
allargament que els confereixi tres ve-
gades la longitud primitiva i que, des-
prés d’haver sofert un allargament que
els confereixi dues vegades la longitud
primitiva, recuperin, en menys de cinc
minuts, una llargària com a màxim
igual a una vegada i mitja la longitud
primitiva.
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b) “Fils crus”

els fils:

1) que presenten el color natural de
les fibres constitutives i que no han
sofert ni blanqueig, ni tint (àdhuc en
la massa), ni estampat; o

2) sense color ben determinat, fabri-
cats a partir de filagarses.

Aquest fils poden haver rebut un
aprest sense color o un color fugaç (el
color fugaç desapareix després d’un sim-
ple rentat amb sabó) i, en el cas de fibres
sintètiques o artificials, haver estat trac-
tats en la massa amb productes per matar
el color (diòxid de titani, per exemple).

c) “Fils blanquejats”

els fils:

1) que hagin sofert una operació de
blanqueig o que estiguin fabricats
amb fibres blanquejades, o, llevat de
disposició contrària, que estiguin
tenyits de blanc (àdhuc en la massa)
o hagin rebut un aprest blanc; o

2) constituïts per una barreja de fi-
bres crues i de fibres blanquejades; o

3) retorçats o cablejats, constituïts
per fils crus i fils blanquejats.

d) “Fils de color (tenyits o estampats)”

els fils:

1) tenyits (àdhuc en la massa) altra-
ment que en blanc o en color fugaç o
bé estampats, o fabricats amb fibres
tenyides o estampades; o

2) constituïts per una barreja de fi-
bres tenyides de colors diferents o
d’una barreja de fibres crues o blan-
quejades i de fibres de color (fils jas-
piats o barrejats), o estampats amb
un o més colors de distància en
distància, de manera que presentin
l’aspecte d’una mena de puntejat (fil
xinès); o

3) dels quals l’ànima o la cinta de la
matèria tèxtil ha estat estampada; o

4) retorçats o cablejats, constituïts
per fils crus o blanquejats i fils de co-
lor.

Les definicions anteriors s’apliquen
també, mutatis mutandis, als monofila-
ments, a les làmines o formes similars
del Capítol 54.

e) “Teixits crus”

els teixits obtinguts a partir de fils crus
que no han sofert ni blanqueig, ni tint,
ni estampat. Aquests teixits poden ha-
ver rebut un aprest sense color o un
color fugaç.

f) “Teixits blanquejats”

els teixits:

1) blanquejats o, llevat de disposició
contrària, tenyits de blanc o que han
rebut un aprest blanc, per peça; o

2) constituïts per fils blanquejats; o

3) constituïts per fils crus i fils blan-
quejats.

g) “Teixits tenyits”

els teixits:

1) tenyits altrament que de blanc (lle-
vat de disposició contrària), d’un sol
color uniforme o que hagin rebut un
aprest de color altre que blanc (llevat
de disposició contrària), per peça; o

2) constituïts per fils de color, d’un
sol color uniforme.

h) “Teixits de fils de diversos colors”

els teixits (altres que els teixits estam-
pats):

1) constituïts per fils de colors di-
ferents o per fils de matisos diferents
d’un mateix color, altres que el color
natural de les fibres constitutives; o

2) constituïts per fils crus o blanque-
jats i de fils de color; o

3) constituïts per fils jaspiats o barre-
jats.

(En tots els casos, els fils que consti-
tueixen els voravius i els caps de peça no
entren en consideració).

ij) “Teixits estampats”

els teixits estampats per peces, àdhuc
si estan constituïts per fils de diversos
colors.

(Són assimilats als teixits estampats els
teixits que presenten dibuixos fets amb
pinzell, amb brotxa, amb pistola, per pa-
per transferit, per flocatge, per procedi-
ment batik, per exemple).

La mercerització no té cap incidència
sobre la classificació dels fils o dels
teixits en les definicions precedents.

k) “Armadura tela”

una estructura de teixit en la qual cada
fil de trama passa alternativament per
damunt i per sota de fils successius de
l’ordit, i cada fil de l’ordit passa alternati-
vament per damunt i per sota de fils suc-
cessius de la trama.

2.A) Els productes dels Capítols 56 a 63
que contenen dues o més matèries tèxtils
són considerats totalment constituïts per
la matèria tèxtil que seria tinguda en
compte d’acord amb la Nota 2 de la pre-
sent secció per a la classificació d’un pro-
ducte dels Capítols 50 a 55 obtingut a
partir de les mateixes matèries.

B) Per a l’aplicació d’aquesta regla:

a) no es té en compte, si escau, més
que la part que determina la classifica-
ció segons la Regla general interpreta-
tiva 3;

b) no es té en compte la base quan els
productes tèxtils es componen d’una
base i una superfície vellutada o arris-
sada;

c) en el cas dels brodats del núm. 58.10
només es té en compte el teixit de
fons. Tanmateix, per als brodats
químics, aeris o sense fons aparent, la
classificació s’efectua tenint només en
compte els fils brodadors.
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Capítol 50. Seda

Capítol 51. Llana, pèls fins o bastos;
fils i teixits de crin

Nota
1. A la Nomenclatura, s’entén per:

a) “llana” la fibra natural que recobreix
els ovins;

b) “pèls fins” els pèls d’alpaca, de lla-
ma, de vicunya, de camell, de iac, de
cabra moher, cabra del Tibet, cabra de
caixmir o similars (excloses les cabres
comunes), de conill (inclòs el conill
d’angora), de llebre, de castor o de
mesquer;

c) “pèls bastos” els pèls dels animals
no enumerats anteriorment, exclosos
els pèls i cerres per a raspalls (núm.
05.02) i els crins (núm. 05.03).
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Núm. de posició Codi del S.H.
50.01 5001.00 Capolls de cucs de seda aptes per al debanatge.

50.02 5002.00 Seda greja (no torçada).

50.03 Residus de seda (inclosos els capolls no debanables, els residus de fils i les filagarses).
5003.10 - No cardats, ni pentinats
5003.90 - Altres

50.04 5004.00 Fils de seda (altres que els fils de residus de seda) no condicionats per a la venda al detall.

50.05 5005.00 Fils de residus de seda, no condicionats per a la venda al detall.

50.06 5006.00 Fils de seda o de residus de seda, condicionats per a la venda al detall; pèl de Messina (crin de
Florència).

50.07 Teixits de seda o de residus de seda.
5007.10 - Teixits de cadars
5007.20 - Altres teixits, que continguin com a mínim el 85% en pes de seda o de residus de seda altres que el

cadars
5007.90 - Altres teixits

Núm. de posició Codi del S.H.
51.01 Llanes, no cardades ni pentinades.

- Amb suarda, incloses les llanes rentades al revers:
5101.11 — Llanes de xollada
5101.19 — Altres

- Desengreixades, no carbonitzades:
5101.21 — Llanes de xollada
5101.29 — Altres
5101.30 - Carbonitzades

51.02 Pèls fins o bastos, no cardats ni pentinats.
5102.10 - Pèls fins
5102.20 - Pèls bastos
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51.03 Deixalles de llana o de pèls fins o bastos, incloses les deixalles de fils, però excloses les
filagarses.

5103.10 - Llana curta o pèls fins curts
5103.20 - Altres deixalles de llana o de pèls fins
5103.30 - Deixalles de pèls bastos

51.04 5104.00 Filagarses de llana o de pèls fins o bastos.

51.05 Llana, pèls fins o bastos, cardats o pentinats (inclosa la “llana pentinada a pes”).
5105.10 - Llana cardada

- Llana pentinada:
5105.21 — “Llana pentinada a pes”
5105.29 — Altra
5105.30 - Pèls fins, cardats o pentinats
5105.40 - Pèls bastos, cardats o pentinats

51.06 Fils de llana cardada, no condicionats per a la venda al detall.
5106.10 - Amb un mínim del 85 % en pes de llana
5106.20 - Amb menys del 85 % en pes de llana

51.07 Fils de llana pentinada, no condicionats per a la venda al detall.
5107.10 - Amb un mínim del 85 % en pes de llana
5107.20 - Amb menys del 85 % en pes de llana

51.08 Fils de pèls fins, cardats o pentinats, no condicionats per a la venda al detall.
5108.10 - Cardats
5108.20 - Pentinats

51.09 Fils de llana o de pèls fins, condicionats per a la venda al detall.
5109.10 - Amb un mínim del 85 % en pes de llana o de pèls fins
5109.90 - Altres

51.10 5110.00 Fils de pèls bastos o de crin (inclosos els fils de crin cargolats), àdhuc condicionats per a la
venda al detall.

51.11 Teixits de llana cardada o de pèls fins cardats.
- Amb un mínim del 85% en pes de llana o de pèls fins:

5111.11 — D’un pes no superior a 300 g/m²
5111.19 — Altres
5111.20 - Altres, barrejats principalment o únicament amb filaments sintètics o artificial
5111.30 - Altres, barrejats principalment o únicament amb fibres sintètiques o artificials discontínues
5111.90 - Altres

51.12 Teixits de llana pentinada o de pèls fins pentinats.
- Amb un mínim del 85% en pes de llana o de pèls fins:

5112.11 — D’un pes no superior a 200 g/m²
5112.19 — Altres
5112.20 - Altres, barrejats principalment o únicament amb filaments sintètics o artificials
5112.30 - Altres, barrejats principalment o únicament amb fibres sintètiques o artificials discontínues
5112.90 - Altres

51.13 5113.00 Teixits de pèls bastos o de crin.



Capítol 52. Cotó

Nota de sotsposicions
1. Als núm. 5209.42 i 5211.49 s’entén

per “teixits anomenats Denim” els teixits
de fils de colors diferents, amb armadura
sarja en els quals la relació d’armadura
no és superior a 4, inclosa la sarja trenca-
da o setina de 4, amb efecte d’ordit, en la
qual els fils d’ordit estan tenyits d’un ma-
teix color i els fils de trama són crus o es-
tan blanquejats, tenyits de gris o acolorits
en una tonalitat més clara que la tonalitat
utilitzada pels fils d’ordit.
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Núm. de posició Codi del S.H.
52.01 5201.00 Cotó, no cardat ni pentinat.

52.02 Deixalles de cotó (incloses les deixalles de fils i les filagarses).
5202.10 - Deixalles de fils

- Altres:
5202.91 — Filagarses
5202.99 — Altres

52.03 5203.00 Cotó, cardat o pentinat.

52.04 Fils de cosir de cotó, àdhuc condicionats per a la venda al detall.
- No condicionats per a la venda al detall:

5204.11 — Amb un mínim del 85% en pes de cotó
5204.19 — Altres
5204.20 - Condicionats per a la venda al detall

52.05 Fils de cotó (altres que els fils de cosir) que contenen un mínim del 85% en pes de cotó, no
condicionats per a la venda al detall.
- Fils simples, de fibres no pentinades:

5205.11 — De títol de 714,29 decitex o més (sense excedir de 14 números mètrics)
5205.12 — De títol de menys de 714,29 decitex, però no menys de 232,56 decitex (més de 14 números mètrics,

però sense excedir de 43 números mètrics)
5205.13 — De títol de menys de 232,56 decitex, però no menys de 192,31 decitex (més de 43 números mètrics,

però sense excedir de 52 números mètrics)
5205.14 — De títol de menys de 192,31 decitex, però no menys de 125 decitex (més de 52 números mètrics

però sense excedir de 80 números mètrics)
5205.15 — De títol de menys de 125 decitex (més de 80 números mètrics)

- Fils simples, de fibres pentinades:
5205.21 — De títol de 714,29 decitex o més (sense excedir de 14 números mètrics)
5205.22 — De menys de 714,29 decitex, però no menys de 232,56 decitex (més de 14 números mètrics, però

sense excedir de 43 números mètrics)
5205.23 — De títol de menys de 232,56 decitex, però no menys de 192,31 decitex (més de 43 números mètrics,

però sense excedir de 52 números mètrics)
5205.24 — De títol de menys de 192,31 decitex, però no menys de 125 decitex (més de 52 números mètrics

però sense excedir de 80 números mètrics)
5205.26 — De títol de menys de 125 decitex però no menys de 106,38 decitex (que excedeixi de 80 números

mètrics però que no excedeixi de 94 números mètrics)
5205.27 — De títol de menys de 106,38 decitex però no menys de 83,33 decitex (que excedeixi de 94 números

mètrics però que no excedeixi de 120 números mètrics)
5205.28 — De títol de menys de 83,33 decitex (que excedeixi de 120 números mètrics)

- Fils recargolats o cablejats, en fibres pentinades:
5205.31 — De títol de 714,29 decitex o més en fils simples (sense excedir de 14 números mètrics en fils simples)
5205.32 — De títol de menys de 714,29 decitex, però no menys de 232,56 decitex en fils simples (més de 14

números mètrics, però sense excedir de 43 números mètrics de fils simples)
5205.33 — De títol de menys de 232,56 decitex, però no menys de 192,31 decitex en fils simples (mes de 43

números mètrics però sense excedir de 52 números mètrics en fils simples)
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5205.34 — De títol de menys de 192,31 decitex, però no menys de 125 decitex en fils simples (més de 52
números mètrics però sense excedir de 80 números mètrics de fils simples)

5205.35 — De títol de menys de 125 decitex en fils simples (més de 80 números mètrics en fils simples)
- Fils recargolats o cablejats, en fibres pentinades:

5205.41 — De títol de 714,29 decitex o més en fils simples (sense excedir de 14 números mètrics en fils simples)
5205.42 — De títol de menys de 714,29 decitex, però no menys de 232,56 decitex en fils simples (més de 14

números mètrics, però sense excedir de 43 números mètrics en fils simples)
5205.43 — De títol de menys de 232,56 decitex, però no menys de 192,31 decitex en fils simples (més de 43

números mètrics, però sense excedir de 52 números mètrics en fils simples)
5205.44 — De títol de menys de 192,31 decitex, però no menys de 125 decitex en fils simples (més de 52

números mètrics però sense excedir de 80 números mètrics en fils simples)
5205.46 — De títol de menys de 125 decitex en fils simples, però no menys de 106,38 decitex (que excedeixi 80

números mètrics però que no excedeixi de 94 números mètrics en fils simples)
5205.47 — De títol de menys de 106,38 decitex en fils simples però no menys de 83,33 decitex (que excedeixi

de 94 números mètrics però que no excedeixi de 120 números mètrics en fils simples)
5205.48 — De títol de menys de 83,33 decitex en fils simples (que excedeixi de 120 números mètrics en fils

simples)

52.06 Fils de cotó (altres que els fils de cosir) que contenen menys del 85% en pes de cotó, no
condicionats per a la venda al detall.
- Fils simples, de fibres no pentinades:

5206.11 — De títol de 714,29 decitex o més (sense excedir de 14 números mètrics)
5206.12 — De títol de menys de 714,29 decitex, però no menys de 232,56 decitex (més de 14 números mètrics,

però sense excedir de 43 números mètrics)
5206.13 — De títol de menys de 232,56 decitex, però no menys de 192,31 decitex (més de 43 números mètrics,

però sense excedir de 52 números mètrics)
5206.14 — De títol de menys de 192,31 decitex, però no menys de 125 decitex (més de 52 números mètrics

però sense excedir de 80 números mètrics)
5206.15 — De títol de menys de 125 decitex (més de 80 números mètrics)

- Fils simples, de fibres pentinades:
5206.21 — De títol de 714,29 decitex o més (sense excedir de 14 números mètrics)
5206.22 — De títol de menys de 714,29 decitex, però no menys de 232,56 decitex (més de 14 números mètrics,

però sense excedir de 43 números mètrics)
5206.23 — De títol de menys de 232,56 decitex, però no menys de 192,31 decitex (més de 43 números mètrics,

però sense excedir de 52 números mètrics)
5206.24 — De títol de menys de 192,31 decitex, però no menys de 125 decitex (més de 52 números mètrics

però sense excedir de 80 números mètrics)
5206.25 — De títol de menys de 125 decitex (més de 80 números mètrics)

- Fils recargolats o cablejats, de fibres no pentinades:
5206.31 — De títol de 714,29 decitex o més en fils simples (sense excedir de 14 números mètrics en fils simples)
5206.32 — De títol de menys de 714,29 decitex, però no menys de 232,56 decitex en fils simples (més de 14

números mètrics, però sense excedir de 43 números mètrics en fils simples)
5206.33 — De títol de menys de 232,56 decitex, però no menys de 192,31 decitex en fils simples (més de 43

números mètrics, però sense excedir de 52 números mètrics en fils simples)
5206.34 — De títol de menys de 192,31 decitex, però no menys de 125 decitex en fils simples (més de 52

números mètrics però sense excedir de 80 números mètrics en fils simples)
5206.35 — De títol de menys de 125 decitex en fils simples (més de 80 números mètrics en fils simples)

- Fils recargolats o cablejats, en fibres pentinades:
5206.41 — De títol de 714,29 decitex o més en fils simples (sense excedir de 14 números mètrics en fils simples)
5206.42 — De títol de menys de 714,29 decitex, però no menys de 232,56 decitex en fils simples (més de 14

números mètrics, però sense excedir de 43 números mètrics en fils simples)
5206.43 — De títol de menys de 232,56 decitex, però no menys de 192,31 decitex en fils simples (més de 43

números mètrics, però sense excedir de 52 números mètrics en fils simples)
5206.44 — De títol de menys de 192,31 decitex, però no menys de 125 decitex en fils simples (més de 52

números mètrics però sense excedir de 80 números mètrics en fils simples)
5206.45 — De títol de menys de 125 decitex en fils simples (més de 80 números mètrics en fils simples)

52.07 Fils de cotó (altres que els fils de cosir) condicionats per a la venda al detall.
5207.10 - Amb un mínim del 85% en pes de cotó
5207.90 - Altres

52.08 Teixits de cotó, amb un mínim del 85% en pes de cotó, d’un pes no superior a 200 g/m².
- Crus:

5208.11 — Amb armadura tela, d’un pes no superior a 100 g/m²
5208.12 — Amb armadura tela, d’un pes superior a 100 g/m²
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5208.13 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5208.19 — Altres teixits

- Blanquejats:
5208.21 — Amb armadura tela, d’un pes no superior a 100 g/m²
5208.22 — Amb armadura tela, d’un pes superior a 100 g/m²
5208.23 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5208.29 — Altres teixits

- Tenyits:
5208.31 — Amb armadura tela, d’un pes no superior a 100 g/m2

5208.32 — Amb armadura tela, d’un pes superior a 100 g/m²
5208.33 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5208.39 — Altres teixits

- Fils de diversos colors:
5208.41 — Amb armadura tela, d’un pes no superior a 100 g/m2

5208.42 — Amb armadura tela, d’un pes superior a 10 g/m2

5208.43 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5208.49 — Altres teixits

- Estampats:
5208.51 — Amb armadura tela, d’un pes no superior a 100 g/m2

5208.52 — Amb armadura tela, d’un pes superior a 100 g/m²
5208.53 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5208.59 — Altres teixits

52.09 Teixits de cotó, amb un mínim del 85% en pes de cotó, d’un pes superior a 200 g/ m².
- Crus:

5209.11 — Amb armadura tela
5209.12 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5209.19 — Altres teixits

- Blanquejats:
5209.21 — Amb armadura tela
5209.22 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5209.29 — Altres teixits

- Tenyits:
5209.31 — Amb armadura tela
5209.32 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5209.39 — Altres teixits

- Fils de diversos colors:
5209.41 — Amb armadura tela
5209.42 — Teixits anomenats “Denim”
5209.43 — Altres teixits amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5209.49 — Altres teixits

- Estampats:
5209.51 — Amb armadura tela
5209.52 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5209.59 — Altres teixits

52.10 Teixits de cotó, que continguin menys del 85% en pes de cotó, barrejats principalment o
únicament amb fibres sintètiques o artificials, d’un pes no superior a 200 g/ m².
- Crus:

5210.11 — Amb armadura tela
5210.12 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5210.19 — Altres teixits

- Blanquejats:
5210.21 — Amb armadura tela
5210.22 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5210.29 — Altres teixits

- Tenyits:
5210.31 — Amb armadura tela
5210.32 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5210.39 — Altres teixits

- Fils de diversos colors:
5210.41 — Amb armadura tela
5210.42 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
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5210.49 — Altres teixits
- Estampats:

5210.51 — Amb armadura tela
5210.52 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5210.59 — Altres teixits

52.11 Teixits de cotó, que continguin menys del 85% en pes de cotó, barrejats principalment o
únicament amb fibres sintètiques o artificials, d’un pes superior a 200 g/ m².
- Crus:

5211.11 — Amb armadura tela
5211.12 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5211.19 — Altres teixits

- Blanquejats:
5211.21 — Amb armadura tela
5211.22 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5211.29 — Altres teixits

- Tenyits:
5211.31 — Amb armadura tela
5211.32 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5211.39 — Altres teixits

- Fils de diversos colors:
5211.41 — Amb armadura tela
5211.42 — Teixits anomenats “Denim”
5211.43 — Altres teixits amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5211.49 — Altres teixits

- Estampats:
5211.51 — Amb armadura tela
5211.52 — Amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no superior a 4
5211.59 — Altres teixits

52.12 Altres teixits de cotó.
- D’un pes no superior a 200 g/m2:

5212.11 — Crus
5212.12 — Blanquejats
5212.13 — Tenyits
5212.14 — De fils de diversos colors
5212.15 — Estampats

- D’un pes superior a 200 g/m2:
5212.21 — Crus
5212.22 — Blanquejats
5212.23 — Tenyits
5212.24 — De fils de diversos colors
5212.25 — Estampats



Capítol 53. Altres fibres tèxtils
vegetals; fils de paper i teixits de
fils de paper
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Núm. de posició Codi del S.H.
53.01 Lli en brut o treballat, però no filat; estopes i residus de lli (inclosos els residus de fils i les

filagarses).
5301.10 - Lli en brut o amarat

- Lli espadat, bregat, pentinat o treballat altrament, però no filat:
5301.21 — Espadat o bregat
5301.29 — Altres
5301.30 — Estopes i residus de lli

53.02 Cànem (Cannabis sativa L.) en brut o treballat, però no filat; estopes i residus de cànem
(inclosos els residus de fils i les filagarses).

5302.10 - Cànem en brut o amarat
5302.90 - Altres

53.03 Jute i altres fibres tèxtils de Libèria (exclosos el lli, el cànem i el rami), en brut o treballats,
però no filats; estopes i residus d’aquestes fibres (inclosos els residus de fils i les filagarses).

5303.10 - Jute i altres fibres tèxtils de Libèria, en brut o amarats
5303.90 - Altres

53.04 Sisal i altres fibres tèxtils del gènere Agave, en brut o treballats, però no filats; estopes i residus
d’aquestes fibres (inclosos els residus de fils i les filagarses).

5304.10 - Sisal i altres fibres tèxtils del gènere Agave, en brut
5304.90 - Altres

53.05 Coco, abacà (cànem de Manila o Musa textilis Nee), rami i altres fibres tèxtils vegetals no
esmentades ni incloses en altres partides, en brut o treballats, però no filats; estopes i residus
d’aquestes fibres (inclosos els residus de fils i les filagarses).
- De coco:

5305.11 — Brut
5305.19 — Altres

- D’abaca:
5305.21 — Brut
5305.29 — Altres

- Altres:
5305.91 — Bruts
5305.99 — Altres

53.06 Fils de lli.
5306.10 - Simples
5306.20 - Recargolats o cablejats

53.07 Fils de jute o d’altres fibres tèxtils de Libèria del núm. 53.03.
5307.10 - Simples
5307.20 - Recargolats o cablejats

53.08 Fils d’altres fibres tèxtils vegetals; fils de paper.
5308.10 - Fils de coco
5308.20 - Fils de cànem
5308.30 - Fils de paper
5308.90 - Altres

53.09 Teixits de lli.
- Amb un mínim del 85% en pes de lli:

5309.11 — Crus o blanquejats
5309.19 — Altres

- Amb menys del 85% en pes de lli:
5309.21 — Crus o blanquejats
5309.29 — Altres

53.10 Teixits de jute o d’altres fibres tèxtils de Libèria del núm. 53.03.
5310.10 - Crus
5310.90 - Altres

53.11 5311.00 Teixits d’altres fibres tèxtils vegetals; teixits de fils de paper.



Capítol 54. Filaments sintètics o
artificials

Notes
1. A la Nomenclatura, s’entén pels ter-

mes “fibres sintètiques o artificials” les fi-
bres discontínues i els filaments de
polímers orgànics obtinguts industrial-
ment:

a) per polimerització de monòmers
orgànics, com ara poliamides, poliès-
ters, poliuretans o derivats polivinílics;

b) per transformació química de
polímers orgànics naturals (cel·lulosa,
caseïna, proteïnes o algues, per exem-
ple), com ara raió viscosa, acetat de
cel·lulosa, cupro o alginat.

Es considera com a “sintètiques” les fi-
bres definides a a) i com a “artificials” les
definides a b).

Els termes “sintètiques” i “artificials”
s’apliquen també, en el mateix sentit, a
l’expressió “matèries tèxtils”.

2. Els núm. 54.02 i 54.03 no inclouen
els cables a base de filaments sintètics o
artificials del Capítol 55.
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Núm. de posició Codi del S.H.
54.01 Fils de cosir fets de filaments sintètics o artificials, àdhuc condicionats per a la venda al detall.

5401.10 - De filaments sintètics
5401.20 - De filaments artificials

54.02 Fils fets de filaments sintètics (altres que els fils de cosir), no condicionats per a la venda al
detall, inclosos els monofilaments sintètics de menys de 67 decitex.

5402.10 - Fils d’alta tenacitat de niló o d’altres poliamides
5402.20 - Fils d’alta tenacitat de polièsters

- Fils texturats:
5402.31 — De niló o d’altres poliamides, que tinguin en fils simples almenys de 50 tex
5402.32 — De niló o d’altres poliamides, que tinguin en fils simples més de 50 tex
5402.33 — De polièsters
5402.39 — Altres

- Altres fils, simples, sense torsió no superior a 50 voltes per metre:
5402.41 — De niló o d’altres poliamides
5402.42 — De polièsters, parcialment orientats
5402.43 — De polièsters, altres
5402.49 — Altres

- Altres fils, simples, d’una torsió superior a 50 voltes per metre:
5402.51 — De niló o d’altres poliamides
5402.52 — De polièsters
5402.59 — Altres

- Altres fils, retorçats o cablejats:
5402.61 — De niló o d’altres poliamides
5402.62 — De polièsters
5402.69 — Altres

54.03 Fils fets de filaments artificials (altres que els fils de cosir), no condicionats per a la venda al
detall, inclosos els monofilaments artificials de menys de 67 decitex.

5403.10 - Fils d’alta tenacitat de raió viscosa
5403.20 - Fils texturats

- Altres fils, simples:
5403.31 — De raió viscosa, sense torsió o d’una torsió no superior a 120 voltes per metre
5403.32 — De raió viscosa, d’una torsió superior a 120 voltes per metre
5403.33 — D’acetat de cel·lulosa
5403.39 — Altres
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- Altres fils, retorçats o cablejats:
5403.41 — De raió viscosa
5403.42 — D’acetat de cel·lulosa
5403.49 — Altres

54.04 Monofilaments sintètics de 67 decitex o més, dels quals la dimensió més gran de la secció
transversal no sigui superior a 1 mm; làmines i formes similars (palla artificial, per exemple)
de matèries tèxtils sintètiques, l’amplada aparent de les quals no excedeixi 5 mm.

5404.10 - Monofilaments
5404.90 - Altres

54.05 5405.00 Monofilaments artificials de 67 decitex o més, dels quals la dimensió més gran de la secció
transversal no sigui superior a 1 mm; làmines i formes similars (palla artificial, per exemple)
de matèries tèxtils artificials, l’amplada aparent de les quals no excedeixi 5 mm.

54.06 Fils de filaments sintètics o artificials (altres que els fils de cosir), condicionats per a la venda al
detall.

5406.10 - Fils de filaments sintètics
5406.20 - Fils de filaments artificials

54.07 Teixits de fils de filaments sintètics, inclosos els teixits obtinguts a partir dels productes del
núm. 54.04.

5407.10 - Teixits obtinguts a partir de fils d’alta tenacitat de niló o d’altres poliamides o de polièsters
5407.20 - Teixits obtinguts a partir de làmines o formes similars
5407.30 - “Teixits” especificats a la nota 9 de la secció XI

- Altres teixits, que continguin un mínim del 85% en pes de filaments de niló o d’altres poliamides:
5407.41 — Crus o blanquejats
5407.42 — Tenyits
5407.4 3 — De fils de diversos colors
5407.44 — Estampats

- Altres teixits, que continguin almenys 85% en pes de filaments de polièster texturats:
5407.51 - Crus o blanquejats
5407.52 - Tenyits
5407.53 - En fils de diversos colors
5407.54 - Estampats

- Altres teixits, que continguin almenys el 85% en pes de filaments de polièster:
5407.61 — Que continguin almenys el 85% en pes de filaments de polièster sense textura
5407.69 — Altres

- Altres teixits, que continguin almenys el 85% en pes de filaments sintètics:
5407.71 — Crus o blanquejats
5407.72 — Tenyits
5407.73 — En fils de diversos colors
5407.74 — Estampats

- Altres teixits, que continguin menys de 85% en pes de filaments sintètic o barrejats principalment o
únicament amb cotó:

5407.81 — Crus o blanquejats
5407.82 — Tenyits
5407.83 — En fils de diversos colors
5407.84 — Estampats

- Altres teixits:
5407.91 — Crus o blanquejats
5407.92 — Tenyits
5407.93 — En fils de diversos colors
5407.94 — Estampats

54.08 Teixits de fils de filaments artificials, inclosos els teixits obtinguts a partir dels productes del
núm. 54.05.

5408.10 - Teixits obtingut a partir de fils d’alta tenacitat de raió viscosa
- Altres teixits, que continguin un mínim del 85% en pes de filaments o de làmines o formes similars,
artificials:

5408.21 — Crus o blanquejats
5408.22 — Tenyits
5408.23 — De fils de diversos colors
5408.24 — Estampats

- Altres teixits:
5408.31 — Crus o blanquejats
5408.32 — Tenyits
5408.33 — De fils de diversos colors
5408.34 — Estampats



Capítol 55. Fibres sintètiques o
artificials discontínues

Nota
1. Als núm. 55.01 i 55.02 s’entén per

“cables de filaments sintètics o artificials”
els cables constituïts per un conjunt de
filaments paral·lels, de longitud uni-
forme i igual a la dels cables i que satis-
fan les condicions següents:

a) longitud del cable superior a 2 m;

b) torsió del cable inferior a 5 voltes
per metre;

c) títol unitari dels filaments inferior a
67 decitex;

d) cables de filaments sintètics sola-
ment: els cables han d’haver estat esti-
rats, i per tant no han de poder-se
allargar més del 100% de llur longitud;

e) títol total del cable superior a 20.000
decitex.

Els cables de longitud no superior a 2
m corresponen als núm. 55.03 o 55.04.

Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 401

Núm. de posició Codi del S.H.
55.01 Cables de filaments sintètics.

5501.10 - De niló o d’altres poliamides
5501.20 - De polièsters
5501.30 - Acrílics o modacrílics
5501.90 - Altres

55.02 5502.00 Cables de filaments artificials.

55.03 Fibres sintètiques discontínues, no cardades ni pentinades, ni transformades altrament per a la
filatura.

5503.10 - De niló o d’altres poliamides
5503.20 - De polièsters
5503.30 - Acrílics o modacrílics
5503.40 - De polipropilè
5503.90 - Altres

55.04 Fibres artificials discontínues, no cardades ni pentinades, ni transformades altrament per a la
filatura.

5504.10 - De raió viscosa
5504.90 - Altres

55.05 Residus de fibres sintètiques o artificials (incloses les fibres curtes, els residus de fils i les
filagarses).

5505.10 - De fibres sintètiques
5505.20 - De fibres artificials

55.06 Fibres sintètiques discontínues, cardades, pentinades o transformades altrament per a la
filatura.

5506.10 - De niló o d’altres poliamides
5506.20 - De polièsters
5506.30 - Acrílics o modacrílics
5506.90 - Altres

55.07 5507.00 Fibres artificials discontínues, cardades, pentinades o transformades altrament per a la
filatura.

55.08 Fils de cosir de fibres sintètiques o artificials discontínues, àdhuc condicionats per a la venda
al detall.

5508.10 - De fibres sintètiques discontínues
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5508.20 - De fibres artificials discontínues

55.09 Fils de fibres sintètiques discontínues (altres que els fils de cosir), no condicionats per a la
venda al detall.
- Que continguin un mínim del 85% en pes de fibres discontínues de niló o d’altres poliamides:

5509.11 — Simples
5509.12 — Retorçats o cablejats

- Que continguin un mínim del 85% en pes de fibres discontínues de polièster:
5509.21 — Simples
5509.22 — Retorçats o cablejats

- Que continguin un mínim del 85% en pes de fibres discontínues acríliques o modacríliques:
5509.31 — Simples
5509.32 — Retorçats o cablejats

- Altres fils que continguin un mínim del 85% en pes de fibres sintètiques discontínues:
5509.41 — Simples
5509.42 — Retorçats o cablejats

- Altres fils, de fibres discontínues de polièsters:
5509.51 — Barrejades, principalment o únicament amb fibres artificials discontínues
5509.52 — Barrejades, principalment o únicament amb llana o pèls fins
5509.53 — Barrejades principalment o únicament amb cotó
5509.59 — Altres

- Altres fils, de fibres discontínues acríliques o modacríliques:
5509.61 — Barrejades principalment o únicament amb llana o pèls fins
5509.62 — Barrejades principalment o únicament amb cotó
5509.69 — Altres

- Altres fils:
5509.91 — Barrejats principalment o únicament amb llana o pèls fins
5509.92 — Barrejats principalment o únicament amb cotó
5509.99 — Altres

55.10 Fils de fibres artificials discontínues (altres que els fils de cosir), no condicionats per a la venda
al detall.
- Que continguin un mínim del 85% en pes de fibres artificials discontínues:

5510.11 — Simples
5510.12 — Retorçats o cablejats
5510.20 — Altres fils barrejats principalment o únicament amb llana o pèls fins
5510.30 — Altres fils, barrejats principalment o únicament amb cotó
5510.90 — Altres fils

55.11 Fils de fibres sintètiques o artificials discontínues (altres que els fils de cosir), condicionats per
a la venda al detall.

5511.10 - De fibres sintètiques discontínues, que continguin un mínim del 85% en pes d’aquestes fibres
5511.20 - De fibres sintètiques discontínues, que continguin menys del 85% en pes d’aquestes fibres
5511.30 - De fibres artificials discontínues

55.12 Teixits de fibres sintètiques discontínues que continguin un mínim del 85% en pes de fibres
sintètiques discontínues.
- Que continguin un mínim del 85% en pes de fibres discontínues de polièster:

5512.11 — Crus o blanquejats
5512.19 — Altres

- Que continguin un mínim del 85% en pes de fibres discontínues acríliques o modacríliques:
5512.21 — Crus o blanquejats
5512.29 — Altres

- Altres:
5512.91 — Crus o blanquejats
5512.99 — Altres

55.13 Teixits de fibres sintètiques discontínues que continguin menys del 85% en pes d’aquestes
fibres, barrejats principalment o únicament amb cotó, d’un pes no superior a 170 g/m².
- Crus o blanquejats:

5513.11 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura tela
5513.12 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no

superior a 4
5513.13 — Altres teixits de fibres discontínues de polièster
5513.19 — Altres teixits

- Tenyits:
5513.21 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura tela
5513.22 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no

superior a 4
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5513.23 — Altres teixits de fibres discontínues de polièster
5513.29 — Altres teixits

- De fils diversos colors:
5513.31 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura tela
5513.32 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no

superior a 4
5513.33 — Altres teixits de fibres discontínues de polièster
5513.39 — Altres teixits

- Estampats:
5513.41 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura tela
5513.42 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no

superior a 4
5513.43 — Altres teixits de fibres discontínues de polièster
5513.49 — Altres teixits

55.14 Teixits de fibres sintètiques discontínues, que continguin menys del 85% en pes d’aquestes
fibres, barrejats principalment o únicament amb cotó, d’un pes superior a 170 g/m².
- Crus o blanquejats:

5514.11 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura tela
5514.12 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no

superior a 4
5514.13 — Altres teixits de fibres discontínues de polièster
5514.19 — Altres teixits

- Tenyits:
5514.21 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura tela
5514.22 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no

superior a 4
5514.23 — Altres teixits de fibres discontínues de polièster
5514.29 — Altres teixits

- De fils diversos colors:
5514.31 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura tela
5514.32 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no

superior a 4
5514.33 — Altres teixits de fibres discontínues de polièster
5514.39 — Altres teixits

- Estampats:
5514.41 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura tela
5514.42 — De fibres discontínues de polièster, amb armadura sarja o assarjada i una relació d’armadura no

superior a 4
5514.43 — Altres teixits de fibres discontínues de polièster
5514.49 — Altres teixits

55.15 Altres teixits de fibres sintètiques discontínues.
- De fibres discontínues de polièster:

5515.11 — Barrejades principalment o únicament amb fibres discontínues de raió viscosa
5515.12 — Barrejades principalment o únicament amb filaments sintètics o artificials
5515.13 — Barrejades principalment o únicament amb llana o pèls fins
5515.19 — Altres:

- De fibres discontínues acríliques o modacríliques:
5515.21 — Barrejades principalment o únicament amb filaments sintètics o artificials
5515.22 — Barrejades principalment o únicament amb llana o pèls fins
5515.29 — Altres

- Altres teixits:
5515.91 — Barrejats principalment o únicament amb filaments sintètics o artificials
5515.92 — Barrejats principalment o únicament amb llana o pèls fins
5515.99 — Altres

55.16 Teixits de fibres artificials discontínues.
- Que continguin un mínim del 85% en pes de fibres artificials discontínues:

5516.11 — Crus o blanquejats
5516.12 — Tenyits
5516.13 — De fils de diversos colors
5516.14 — Estampats

- Que continguin menys del 85% en pes de fibres artificials discontínues, barrejades principalment o
únicament amb filaments sintètic o artificials:

5516.21 — Crus o blanquejats
5516.22 — Tenyits
5516.23 — De fils de diversos colors
5516.24 — Estampats



Capítol 56. Buates, feltres i
no-teixits; fils especials; cordills,
cordes i caps; articles de corderia

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) les buates, els feltres i els no-teixits,
impregnats, untats o recoberts de
substàncies o de preparats (de perfum
o d’afaits del Capítol 33, de sabó o de-
tergent del núm. 34.01, de llustre, cre-
ma, producte encàustic, abrillantador,
etc. o preparats similars del núm.
34.05, de suavitzador per a articles tèx-
tils del núm. 38.09, per exemple),
quan aquestes matèries tèxtils només
serveixen de suport;

b) els productes tèxtils del núm. 58.11;

c) els abrasius naturals o artificials en
pols o en gra, aplicats damunt de su-
ports de feltre o de no-teixit (núm.
68.05);

d) la mica aglomerada o reconstituïda
damunt de suport de feltre o de no-
teixit (núm. 68.14);

e) les làmines i tires primes de metall
fixades damunt un suport de feltre o
de no-teixit (Secció XV).

2. El terme “feltre” s’estén al feltre cap-
çat i als productes constituïts per una
capa de fibres tèxtils la cohesió de la
qual ha estat reforçada per un procedi-
ment de costura-punt amb l’ajut de fibres
de la mateixa capa.

3. Els núm. 56.02 i 56.03 cobreixen res-
pectivament els feltres i no-teixits, im-
pregnats, untats o recoberts de matèria
plàstica o de cautxú o estratificats amb
aquestes mateixes matèries, qualsevol
que sigui la natura d’aquestes matèries
(compacta o alveolar).
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- Que continguin menys del 85% en pes de fibres artificial discontínues, barrejades principalment o
únicament amb llana o pèls fins:

5516.31 — Crus o blanquejats
5516.32 — Tenyits
5516.33 — De fils diversos colors
5516.34 — Estampats

- Que continguin menys del 85% en pes de fibres artificials discontínues, barrejades principalment o
únicament amb cotó:

5516.41 — Crus o blanquejats
5516.42 — Tenyits
5516.43 — De fils diversos colors
5516.44 — Estampats

- Altres:
5516.91 — Crus o blanquejats
5516.92 — Tenyits
5516.93 — De fils diversos colors
5516.94 — Estampats



El núm. 56.03 s’estén a més, als no-
teixits que contenen matèria plàstica o
cautxú com a aglomerant.

Tanmateix, els núm. 56.02 i 56.03 no
inclouen:

a) els feltres, impregnats, untats o re-
coberts de matèria plàstica o de cautxú
o estratificats amb aquestes mateixes
matèries, que continguin en pes el
50% o menys de matèries tèxtils, així
com els feltres totalment immersos en
la matèria plàstica o el cautxú
(Capítols 39 o 40);

b) els no-teixits, estiguin totalment im-
mersos en la matèria plàstica o el
cautxú, o bé totalment untats o reco-
berts per les dues cares d’aquestes ma-
teixes matèries, a condició que
l’untatge o el recobriment siguin per-
ceptibles a simple vista, i fent abstrac-
ció, per a l’aplicació d’aquesta
disposició, dels canvis de color provo-
cats per aquestes operacions (Capítols
39 o 40);

c) els fulls, les plaques o les tires de
matèria plàstica o cautxú alveolars,
combinats amb feltre o no-teixit, en els
quals la matèria tèxtil només serveix
de suport (Capítols 39 o 40).

4. El núm. 56.04 no inclou els fils tèx-
tils, ni les làmines i formes similars dels
núm. 54.04 o 54.05, dels quals la im-
pregnació, l’untatge o el recobriment no
siguin perceptibles a simple vista
(Capítols 50 a 55 generalment); hom
prescindeix, per a l’aplicació d’aquesta
disposició, dels canvis de color provo-
cats per aquestes operacions.
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Núm. de posició Codi del S.H.
56.01 Buates de matèries tèxtils i articles fets d’aquestes buates i fibres tèxtils d’una llargada no

superior a 5 mm (tonedissos), nusos i grops de matèries tèxtils.
5601.10 - Compreses i tampons higiènics, bolquers per a nadons i articles higiènics similars, de buates

- Buates i altres articles de buates:
5601.21 — De cotó
5601.22 — De fibres sintètiques o artificials
5601.29 — Altres
5601.30 - Tonedissos, nusos i grups de matèries tèxtils

56.02 Feltres, àdhuc impregnats, untats, recoberts o estratificats.
5602.10 - Feltres capçats i productes de costura-punt

- Altres feltres, no impregnats, ni untats, ni recoberts, ni estratificats:
5602.21 — De llana o de pèls fins
5602.29 — D’altres matèries tèxtils
5602.90 - Altres

56.03 No-teixits, àdhuc impregnats, untats, recoberts o estratificats.
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- De filaments sintètics o artificials:
5603.11 — De pes inferior a 25 g/m²
5603.12 — De pes superior a 25 g/m² però inferior o igual a 70 g/m²
5603.13 — De pes superior a 70 g/m² però inferior o igual a 150 g/m²
5603.14 — De pes superior a 150 g/m²

- Altres:
5603.91 — De pes inferior o igual a 25 g/m²
5603.92 — De pes superior a 25 g/m² però inferior o igual a 70 g/m²
5603.93 — De pes superior a 70 g/m² però inferior o igual a 150 g/m²
5603.94 — De pes superior a 150 g/m²

56.04 Fils i cordes de cautxú, recoberts de tèxtils; fils tèxtils, làmines i formes similars dels núm.
54.04 o 54.05, impregnats, untats, recoberts o enfundats de cautxú o de matèria plàstica.

5604.10 - Fils i cordes de cautxú, recoberts de tèxtils
5604.20 - Fils d’alta tenacitat de polièster, de niló o d’altres poliamides o de raió viscosa, impregnats o untats
5604.90 - Altres

56. 05 5605.00 Filats metàl·lics i fils metal·litzats, àdhuc cargolats, constituïts per fils tèxtils, làmines o formes
similars dels núm. 54.04 o 54.05, combinats amb metall en forma de fils, de làmines o de
pólvores, o recoberts de metall.

56.06 5606.00 Fils cargolats, làmines i formes similars dels núm. 54.04 o 54.05 cargolades, altres que els del
núm. 56.05 i altres que els fils de crin cargolats; fils d’eruga; fils anomenats “de cadeneta”.

56.07 Cordills, cordes i caps, trenats o no, àdhuc impregnats, untats, recoberts o enfundats de cautxú
o de matèria plàstica.

5607.10 - De jute o d’altres fibres tèxtils de Libèria del núm. 53.03
- De sisal o d’altres fibres tèxtils del gènere Agave:

5607.21 — Cordills per a afeixegar o agarbar
5607.29 — Altres
5607.30 - D’abacà (cànem de Manila o Musa textilis Nee) o d’altres fibres (de fulles) dures

- De polietilè o de polipropilè:
5607.41 — Cordills per a afeixegar o agarbar
5607.49 — Altres
5607.50 - D’altres fibres sintètiques
5607.90 - Altres

56.08 Xarxes de malles nuades, en capes o en peces, obtingudes a partir de cordills, cordes o caps;
xarxes confeccionades per a la pesca i altres xarxes confeccionades, de matèries tèxtils.
- De matèries tèxtils sintètiques o artificials:

5608.11 — Xarxes confeccionades per a la pesca
5608.19 — Altres
5608.90 - Altres

56.09 5609.00 Articles fets de fils, làmines o formes similars dels núm. 54.04 o 54.05, cordills, cordes o caps,
no esmentats ni inclosos en altres partides.



Capítol 57. Catifes i altres
revestiments per al sòl fets de
matèries tèxtils

Notes
1. En aquest capítol s’entén per “cati-

fes i altres revestiments per al sòl fets de
matèries tèxtils” tot revestiment per al sòl
del qual la cara feta de matèria tèxtil es
troba al damunt quan hom col·loca el re-
vestiment. S’hi inclouen també els arti-
cles que posseeixen les característiques
dels revestiments per al sòl fets de ma-
tèries tèxtils, però que són emprats per a
d’altres fins.

2. El present capítol no inclou els sota-
catifes.
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Núm. de posició Codi del S.H.
57.01 Catifes de matèries tèxtils, de punt nuat o cargolat, àdhuc confeccionades.

5701.10 - De llana o de pèls fins
5701.90 - D’altres matèries tèxtils

57.02 Catifes i altres revestiments per al sòl fets de matèries tèxtils, teixits, no atofats ni enflocats,
àdhuc confeccionats, incloses les catifes anomenades “kelim” o “kilim”, “schumacks” o
“sumak”, “karamania” i catifes similars teixides a mà.

5702.10 - Catifes anomenades “kelim” o “kilim”, “schumacks” o “sumak”, “karamania” i catifes similars teixides a
mà

5702.20 - Revestiments per al sòl de coco
- Altres, de vellut, no confeccionats:

5702.31 — De llana o de pèls fins
5702.32 — De matèries tèxtils sintètiques o artificials
5702.39 — D’altres matèries tèxtils

- Altres, de vellut, confeccionats:
5702.41 — De llana o de pèls fins
5702.42 — De matèries tèxtils sintètiques o artificials
5702.49 — D’altres matèries tèxtils

- Altres, sense vellut, no confeccionats:
5702.51 — De llana o de pèls fins
5702.52 — De matèries tèxtils sintètiques o artificials
5702.59 — D’altres matèries tèxtils

- Altres, sense vellut, confeccionats:
5702.91 — De llana o de pèls fins
5702.92 — De matèries tèxtils sintètiques o artificials
5702.99 — D’altres matèries tèxtils

57.03 Catifes i altres revestiments per al sòl fets de matèries tèxtils, atofats, àdhuc confeccionats.
5703.10 - De llana o de pèls fins
5703.20 - De niló o d’altres poliamides
5703.30 - D’altres matèries tèxtils sintètiques o de matèries tèxtils artificials
5703.90 - D’altres matèries tèxtils

57.04 Catifes i altres revestiments per al sòl, de feltre, no atofats ni enflocats, àdhuc confeccionats.
5704.10 - Trossos quadrats de superfície no superior a 0,3 m2

5704.90 - Altres

57.05 5705.00 Altres catifes i revestiments per al sòl de matèries tèxtils, àdhuc confeccionats.



Capítol 58. Teixits especials;
superfícies tèxtils atofades; randes;
tapissos; passamaneries; brodats

Notes
1. No entren al present capítol els

teixits especificats a la Nota 1 del Capítol
59, impregnats, untats, recoberts o estra-
tificats i els altres articles del Capítol 59.

2. Pertanyen també al núm. 58.01 els
velluts i les pelfes per la trama no tallats,
encara que no presenten ni pèls ni
anelles damunt la cara.

3. Al núm. 58.03 s’entén per “teixits de
punt” de gasa, els teixits l’ordit dels quals
està compost damunt la totalitat o part
de llur superfície de fils fixos (fils rectes)
i de fils mòbils (fils de volta); aquests
darrers fan amb els fils fixos mitja volta,
una volta sencera o més d’una volta, for-
mant així una anella que empresona la
trama.

4. No corresponen al núm. 58.04 les
xarxes de malles nuades, en capes o en
peces, obtingudes a partir de cordills,
cordes o caps, del núm. 56.08.

5. Al núm. 58.06 s’entén per “cintes”:

a) els teixits d’ordit i de trama (inclosos
els velluts) en tires d’una amplada no
superior a 30 cm i amb voravius reals, i
les tires d’una amplada no superior a
30 cm procedents de la retallada de
teixits i proveïdes de falsos voravius
teixits, enganxats o obtinguts altra-
ment;

b) els teixits d’ordit i de trama teixits
tubularment, l’amplada dels quals, en
estat aplanat, no és superior a 30 cm;

c) els esbiaixats amb les vores doble-
gades, d’una amplada no superior a 30
cm en estat desplegat.

Les cintes amb serrells obtinguts per
tissatge estan classificades al núm. 58.08.

6. L’expressió “brodats” del núm.
58.10 s’estén a les aplicacions per costu-
ra de llustrins, de perles o de motius de-
coratius de matèries tèxtils o altres
matèries, així com als treballs efectuats
amb l’ajut de fils brodadors de metall o
de fibres de vidre. Són exclosos del núm.
58.10 els tapissos fets amb agulla (núm.
58.05).
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7. A més dels productes del núm.
58.09, pertanyen també a les posicions
del present capítol els articles fets amb
fils de metall i dels tipus emprats per al
vestit, el mobiliari o usos similars.
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Núm. de posició Codi del S.H.
58.01 Velluts i pelfes teixir i teixits de pelfó, altres que els articles del núm. 58.06.

5801.10 - De llana o de pèls fins
- De cotó:

5801.21 — Velluts i pelfes per la trama, no tallats
5801.22 — Velluts i pelfes per la trama, tallats, ratllats
5801.23 — Altres velluts i pelfes per la trama
5801.24 — Velluts i pelfes per l’ordit, acanalats
5801.25 — Velluts i pelfes per l’ordit, tallats
5801.26 — Teixits de pelfó

- De fibres sintètiques o artificials:
5801.31 — Velluts i pelfes per la trama, no tallats
5801.32 — Velluts i pelfes per la trama, tallats, ratllats
5801.33 — Altres velluts i pelfes per la trama
5801.34 — Velluts i pelfes per l’ordit, acanalats
5801.35 — Velluts i pelfes per l’ordit, tallats
5801.36 — Teixits de pelfó
5801.90 - D’altres matèries tèxtils

58.02 Teixits arrissats del gènere esponja, altres que els articles del núm. 58.06 i superfícies tèxtils
atofades, altres que els productes del núm. 57.03.
- Teixits arrissats del gènere esponja, de cotó:

5802.11 — Crus
5802.19 — Altres
5802.20 - Teixits arrissats del gènere esponja, d’altres matèries tèxtils
5802.30 - Superfícies tèxtils atofades

58.03 Teixits de punt de gasa, altres que els articles del núm. 58.06.
5803.10 - De cotó
5803.90 - D’altres matèries tèxtils

58.04 Tuls, tuls de bobinot i teixits de malles nuades; randes en peces, en tires o amb motius, altres
que els productes del núm. 60.02.

5804.10 - Tuls, tuls de bobinot i teixits de malles nuades
- Randes fetes mecànicament:

5804.21 — De fibres sintètiques o artificials
5804.29 — D’altres matèries tèxtils
5804.30 - Randes a mà

58.05 5805.00 Tapissos teixits a mà (gènere Gobelins, Flandes, Aubusson, Beauvais i similars) i tapissos fets
amb agulla (brodats, amb punt de creu, per exemple), àdhuc confeccionats.

58.06 Cintes altres que els articles del núm. 58.07; cintes sense trama, de fils o fibres paral·lelitzats i
encolats.

5806.10 - Cintes de vellut, de pelfes, de teixits de pelfó o de teixits arrissats del gènere esponja
5806.20 - Altres cintes, que continguin en pes el 5% o més de fils d’elastòmers o de fils de cautxú

- Altres cintes:
5806.31 — De cotó
5806.32 — De fibres sintètiques o artificials
5806.39 — D’altres matèries tèxtils
5806.40 - Cintes sense trama, de fils o fibres paral·lelitzats i encolats

58.07 Etiquetes, escuts i articles similars de matèries tèxtils, en peces, en cintes o tallats, no brodats.
5807.10 - Teixits
5807.90 - Altres



Capítol 59. Teixits impregnats,
untats, recoberts o estratificats;
articles tècnics fets de matèries
tèxtils

Notes
1. Llevat de disposicions contràries, la

denominació “teixits”, quan és emprada
en el present capítol, denota els teixits
dels Capítols 50 a 55 i dels núm. 58.03 i
58.06, els trenats, els articles de passama-
neria i els articles ornamentals anàlegs
en peces del núm. 58.08 i les robes de
punt del núm. 60.02.

2. El núm. 59.03 inclou:

a) els teixits, impregnats, untats o re-
coberts de matèria plàstica o estratifi-
cats amb matèria plàstica, qualsevol
que en sigui el pes per metre quadrat i
qualsevol que sigui la natura de la ma-
tèria plàstica (compacta o alveolar),
exceptuats:

1) els teixits la impregnació, l’untatge
o el recobriment dels quals no siguin
perceptibles a simple vista (Capítols
50 a 55, 58 o 60 generalment); es
prescindeix, per a l’aplicació d’a-
questa disposició, dels canvis de co-
lor provocats per aquestes
operacions;

2) els productes que, sense clivellar-
se, no poden enrotllar-se a mà sobre
un mandrí de 7 mm de diàmetre a
una temperatura compresa entre
15ºC i 30ºC (Capítol 39 generalment);
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58.08 Trenats en peces; articles de passamaneria i articles ornamentals anàlegs, en peces, sense
brodats, altres que els de gèneres de punt; borles, borlins, flocs, plomalls, pompons i articles
similars.

5808.10 - Trenats en peces
5808.90 - Altres

58.09 5809.00 Teixits de fils de metall i teixits de filats metàl·lics o de fils tèxtils metal·litzats del núm. 56.05,
dels tipus emprats per al vestit, el mobiliari i usos similars, no esmentats ni inclosos en altres
partides.

58.10 Brodats en peces, en tires o amb motius.
5810.10 - Brodats químics o aeris i brodats amb el fons retallat

- Altres brodats:
5810.91 — De cotó
5810.92 — De fibres sintètiques o artificials
5810.99 — D’altres matèries tèxtils

58.11 5811.00 Productes tèxtils matalasser en peces, formats d’una o diverses capes de matèries tèxtils
associades a una matèria per omplir, picades, capitonades o altrament tancades, altres que els
brodats del núm. 58.10.



3) els productes en els quals el teixit
estigui o bé totalment immers en la
matèria plàstica, o bé totalment untat
o recobert per les dues cares d’a-
questa mateixa matèria, sempre que
l’untatge o el recobriment siguin per-
ceptibles a simple vista, prescindint,
per a l’aplicació d’aquesta disposi-
ció, dels canvis de color provocats
per aquestes operacions (Capítol
39);

4) Els teixits untats o recoberts par-
cialment de matèria plàstica que pre-
sent in dibuixos procedents
d’aquests tractaments (Capítols 50 a
55, 58 o 60 generalment);

5) els fulls, les plaques o les tires de
matèria plàstica alveolar, combinats
amb teixit, i en els quals el teixit no-
més serveixi de suport (Capítol 39);

6) els productes tèxtils del núm.
58.11;

b) els teixits fabricats amb l’ajut de fils,
làmines o formes similars, impregnats,
untats, recoberts o enfundats de ma-
tèria plàstica, del núm. 56.04.

3. Al núm. 59.05 s’entén per “revesti-
ments murals fets de matèries tèxtils” els
productes presentats en rotlles, d’una
amplada igual o superior a 45 cm, apro-
piats per a la decoració de parets o sos-
tres, constituïts per una superfície tèxtil o
bé fixada damunt un suport o bé, a man-
ca de suport, que hagi sofert un tracta-
ment de l’anvers (impregnació o untatge
que permetin l’encolatge).

Aquesta posició no inclou tanmateix
els revestiments murals constituïts per
tonedissos o pólvores de matèria tèxtil
fixats directament damunt un suport de
paper (núm. 48.14) o damunt un suport
de matèries tèxtils (núm. 59.07 general-
ment).

4. Al núm. 59.06 s’entén per “teixits
cautxutats”:

a) els teixits impregnats, untats o reco-
berts de cautxú o estratificats amb
aquesta mateixa matèria:

d’un pes no superior a 1.500 g/m²; o

d’un pes superior a 1.500 g/m² i que
continguin en pes més del 50% de
matèries tèxtils;

b) els teixits fabricats amb l’ajut de fils,
làmines o formes similars, impregnats,
untats, recoberts o enfundats de
cautxú, del núm. 56.04;

c) les capes de fils tèxtils paral·lelitzats
i aglomerats entre ells per mitjà de
cautxú;

Aquesta posició no comprèn de tota
manera les plaques, els fulls o les bandes
de cautxú alveolar combinats amb teixit,
dins els quals el teixit només constitueix
un simple suport (capítol 40), ni els pro-
ductes tèxtils del núm. 5811.

5. El núm. 59.07 no inclou:

a) els teixits la impregnació, l’untatge
o el recobriment dels quals no siguin
perceptibles a simple vista (Capítols
50 a 55, 58 o 60 generalment); es
prescindeix, per a l’aplicació d’aques-
ta disposició, dels canvis de color pro-
vocats per aquestes operacions;

b) els teixits pintats (altres que les teles
pintades per a decorats de teatre, fons
de tallers o usos anàlegs);

c) els teixits parcialment recoberts de
tonedissos, de pólvores de suro o de
productes anàlegs, que presentin di-
buixos procedents d’aquests tracta-
ments; tanmateix, les imitacions de
vellut resten classificades a la present
posició;

d) els teixits que han sofert els apres-
tos normals d’acabat a base de ma-
tèries amilàcies o de matèries
anàlogues;

e) les xapes o fulloles de fusta aplica-
des damunt un suport de teixit (núm.
44.08);

f) els abrasius naturals o artificials en
pols o en grans aplicats damunt un su-
port de teixit (núm. 68.05);

g) la mica aglomerada o reconstituïda
damunt un suport de teixit (núm.
68.14);

h) els fulls i les tires prims de metall
fixats damunt un suport de teixit (Sec-
ció XV).

6. El núm. 59.10 no inclou:

a) les corretges de matèries tèxtils de
menys de 3 mm de gruix, per peces o
tallades de longitud;

b) les corretges de teixits impregnats,
untats o recoberts de cautxú o estratifi-
cats amb aquesta mateixa matèria, i les
corretges fabricades amb fils o cordills
tèxtils impregnats, untats, recoberts o
enfundats de cautxú (núm. 40.10).

7. El núm. 59.11 inclou els productes
següents, que es consideren no perta-
nyents a altres posicions de la Secció XI:

a) els productes tèxtils en peces, tallats
de llargada o simplement retallats en
forma quadrada o rectangular, enume-
rats limitativament a continuació (ex-
closos els que tenen el caràcter de
productes dels núm. 59.08 a 59.10):

els teixits, feltres o teixits folrats de
feltre, combinats amb una o més ca-
pes de cautxú, de cuir o d’altres ma-
tèries, dels tipus emprats per a la
fabricació de folres de cardes, i els
productes anàlegs per a d’altres usos
tècnics, fins i tot les cintes de vellut,
impregnades de cautxú, per el reco-
briment dels plegadors;

les gases i teles per a sedàs;

els estenedors i teixits gruixuts dels
tipus emprats per a les premses d’oli
o per a usos tècnics anàlegs, inclosos
els fets de cabells;

els teixits, amb feltre o no, àdhuc im-
pregnats o untats, per a usos tècnics,
teixits plans, amb ordits o amb tra-
mes múltiples;

els teixits armats amb metall, dels ti-
pus emprats per a usos tècnics;

els cordons lubrificants i els trenats,
cordes i productes tèxtils similars
d’embotiment industrial, àdhuc im-
pregnats, untats o armats;
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b) els articles tèxtils per a usos tècnics
(altres que els dels núm. 59.08 a 59.10)
(teixits i feltres sens fi o proveïts de
mitjans d’unió, dels tipus emprats en
màquines de paper o en màquines si-
milars (de pasta, d’amiant-ciment, per
exemple), discos de polir, juntes, vo-
landeres i altres parts de màquines o
d’aparells, per exemple).
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Núm. de posició Codi del S.H.
59.01 Teixits untats de cola o de matèries amilàcies, dels tipus emprats per a la relligadura,

l’encartronament, l’enfaixament o usos similars; teles de calcar o transparents per al dibuix i
teles preparades per a la pintura; bocaram i teixits similars encarcarats dels tipus emprats en
capelleria.

5901.10 - Teixits untats de cola o de matèries amilàcies, dels tipus emprats per a la relligadura, l’encartronament,
l’enfaixament o usos similars

5901.90 - Altres

59.02 Teles tramades per a pneumàtics obtingudes a partir de fils d’alta tenacitat de niló o d’altres
poliamides, de polièsters o de raió viscosa.

5902.10 - De niló o d’altres poliamides
5902.20 - De polièsters
5902.90 - Altres

59.03 Teixits impregnats, untats o recoberts de matèria plàstica o estratificats amb matèria plàstica,
altres que els del núm. 59.02.

5903.10 - Amb policlorur de vinil
5903.20 - Amb poliuretà
5903.90 - Altres

59.04 Linòleums, àdhuc retallats; revestiments de sal consistents en una capa o un recobriment
aplicat damunt un suport tèxtil, àdhuc retallats.

5904.10 - Linòleums
- Altres:

5904.91 — Amb el suport constituït per un feltre capçat o un no-teixit
5904.92 — Amb el suport tèxtil constituït altrament

59.05 5905.00 Revestiments murals de matèries tèxtils.

59.06 Teixits cautxutats, altres que els del núm. 59.02.
5906.10 - Cintes adhesives d’una amplada no superior a 20 cm

- Altres:
5906.91 — De gènere de punt
5906.99 — Altres

59.07 5907.00 Altres teixits impregnats, untats o recoberts; teles pintades per a decorats de teatres, fons de
taller o usos anàlegs.

59.08 5908.00 Blens teixits, trenats o de punt, de matèries tèxtils, per a llums d’oli, fogonets, encenedors,
espelmes o similars; maniguets d’incandescència i teixits tubulars de punt per a llur fabricació,
àdhuc impregnats.

59.09 5909.00 Conduccions per a bombes i tubs similars, de matèries tèxtils, àdhuc amb armadures o
accessoris d’altres matèries.

59.10 5910.00 Corretges transportadores o de transmissió de matèries tèxtils, àdhuc impregnades, untades,
recobertes de matèria plàstica o estratificades amb matèria plàstica o reforçades amb metall o
d’altres matèries.

59.11 Productes i articles tèxtils per a usos tècnics, especificats a la nota 7 del present capítol.
5911.10 - Teixits, feltres i teixits folrats amb feltre, combinats amb una o més capes de cautxú, de cuir o d’altres

matèries, dels tipus emprats per a la fabricació de flores de cardes, i productes anàlegs per a altres usos
tècnics, incloses les cintes de vellut, àdhuc reforçades de cautxú, per el recobriment dels plegadors



Capítol 60. Gèneres de punt

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) les randes al ganxet del núm. 58.04;

b) les etiquetes, els escuts i articles si-
milars de punt del núm. 58.07;

c) els gèneres de punt impregnats, un-
tats, recoberts o estratificats del
Capítol 59. Tanmateix, els velluts, les
pelfes i els gèneres de punt arrissats,
impregnats, untats, recoberts o estrati-
ficats resten classificats al núm. 60.01.

2. Aquest capítol també inclou els gè-
neres fets amb fils de metall dels tipus
emprats per al vestit, per al mobiliari o
per a usos similars.

3. A la Nomenclatura, la denominació
“gènere de punt” s’estén als productes
cosits de punt en els quals les malles es-
tan constituïdes per fils tèxtils.
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5911.20 - Gases i teles per a sedàs, àdhuc confeccionades
- Teixits i feltres sens fi o proveïts de mitjans d’unió, dels tipus emprats a les màquines de paper o
màquines similars (de pasta, d’amiant-ciment, per exemple):

5911.31 — D’un pes per m2 inferior a 650 g
5911.32 — D’un pes per m² igual o superior a 650 g
5911.40 - Estenedors i teixits gruixuts dels tipus emprats en les premses d’oli o per a usos tècnics anàlegs,

inclosos els fets de cabells
5911.90 - Altres

Núm. de posició Codi del S.H.
60.01 Velluts, pelfes (inclosos els generes anomenats “de pèl llarg”) i gèneres arrissats, de punt.

6001.10 - Generes anomenats “de pèl llarg”
- Generes arrissats:

6001.21 — De cotó
6001.22 — De fibres sintètiques o artificials
6001.29 — D’altres matèries tèxtils

- Altres:
6001.91 — De cotó
6001.92 — De fibres sintètiques o artificials
6001.99 — D’altres matèries tèxtils

60.02 Altres generes de punt.
6002.10 - D’una amplada no superior a 30 cm, que continguin en pes el 5% o més de fils d’elastòmers o de fils

de cautxú
6002.20 - Altres, d’una amplada no superior a 30 cm
6002.30 - D’una amplada superior a 30 cm, que continguin en pes el 5% o més de fils d’elastòmers o de fils de

cautxú
- Altres, de punt-ordit (inclosos els obtinguts amb telers d’engalonar):

6002.41 — De llana o de pèls fins
6002.42 — De cotó
6002.43 — De fibres sintètiques o artificials
6002.49 — Altres

- Altres:
6002.91 — De llana o de pèls fins
6002.92 — De cotó
6002.93 — De fibres sintètiques o artificials
6002.99 — Altres



Capítol 61. Vestits i accessoris del
vestit, de gènere de punt

Notes
1. El present capítol només inclou arti-

cles confeccionats de gènere de punt.

2. Aquest capítol no inclou:

a) els articles del núm. 62.12;

b) els articles de roba vella del núm.
63.09;

c) els aparells d’ortopèdia com ara bra-
guers herniaris i cinyells medico-
quirúrgics (núm. 90.21).

3. Als núm. 61.03 i 61.04:

a) S’entén per “vestits” i “vestits jaque-
ta” un assortiment de dues o tres peces
de vestir fetes d’una mateixa roba,
compost:

d’una sola jaqueta o americana l’ex-
terior de la qual, exceptuades les
mànigues, estigui constituït per qua-
tre o més parts, concebuda per co-
brir la part superior del cos,
acompanyada eventualment d’una
sola armilla en la qual la part davan-
tera estigui confeccionada amb la
mateixa tela que la superfície exte-
rior de la resta de components de
l’assortiment i la part del darrera si-
gui de la mateixa tela que el forro de
la jaqueta o de l’americana;

d’una sola peça concebuda per co-
brir la part inferior del cos i consis-
tent en uns pantalons llargs, uns
pantalons curts, uns shorts (altres
que eslips de bany), una faldilla o
una faldilla-pantalons, sense tirants
ni pitets adjunts;

Tots els components d’un “vestit” o
d’un “vestit jaqueta” han d’ésser de la
mateixa estructura, del mateix estil, del
mateix color i de la mateixa composició;
a més, han d’ésser de talles correspo-
nents o compatibles. No obstant aquests
components poden presentar un ribet
(tira de tela cosida a les costures) d’una
tela diferent.

Si hom presenta simultàniament di-
ferents elements de la part baixa del cos,
per exemple, uns pantalons llargs i uns
shorts o una faldilla o una faldilla-panta-
lons i uns pantalons, s’ha de donar prio-
ritat, com a element de la part baixa
constitutiu del vestit, als pantalons, i en

el cas de vestits jaqueta, a la faldilla o a la
faldilla-pantalons; els altres elements
s’han de tractar separadament.

L’expressió “vestits” cobreix també els
vestits de cerimònia o de nit següents,
àdhuc si no es compleixen totes les con-
dicions especificades anteriorment:

els vestits amb jaqué, en els quals el
jaqué presenta faldons arrodonits
que cauen fins molt avall per darrere
i va acompanyat d’uns pantalons
amb ratlles verticals;

els fracs, fets ordinàriament de roba
negra i que tenen una americana re-
lativament curta per davant, mantin-
guda constantment oberta i els
faldons estrets de la qual, esmotxats
damunt els malucs, pengen per dar-
rere;

els esmòquings, en els quals l’ameri-
cana, de tall sensiblement idèntic al
de les americanes ordinàries, per bé
que potser permet de deixar més al
descobert la pitrera, ofereix la parti-
cularitat de posseir reversos brillants
fets de seda o d’un teixit que imita la
seda.

b) s’entén per “conjunt” un assorti-
ment de vestits (altres que els articles
dels núm. 61.07, 61.08 o 61.09) que in-
clogui diferents peces fetes de la ma-
teixa roba, presentat per a la venda al
detall i compost:

d’una sola peça concebuda per co-
brir la part superior del cos, excep-
tuats el jersei, que pot constituir una
segona peça exterior només en el cas
del twin-set (conjunt de jerseis), i
l’armilla, que pot constituir una sego-
na peça en els altres casos;

d’una o de dues peces diferents, con-
cebudes per cobrir la part inferior del
cos, i consistents en uns pantalons
llargs, una granota amb tirants, uns
pantalons curts, uns shorts (altres
que eslips de bany), una faldilla o
una faldilla-pantalons.

Tots els components d’un “conjunt”
han d’ésser de la mateixa estructura, del
mateix estil, del mateix color i de la ma-
teixa composició; a més, han d’ésser de
talles corresponents o compatibles. El
terme “conjunt” no cobreix els vestits so-
breposats d’esport (trainings) ni les com-

binacions i els conjunts d’esquí, del núm.
61.12.

4. Els núm. 61.05 i 61.06 no inclouen
els vestits que duen butxaques per sota
la cintura o canalés o altres mitjans que
permeten d’estrènyer la part baixa del
vestit, ni els vestits que tenen com a
mitjana menys de deu rengleres de
malles per centímetre lineal en cada di-
recció, comptades damunt una su-
perfície de 10 cm x 10 cm com a mínim.
El núm. 61.05 no inclou els vestits sense
mànigues.

5. El núm.61.09 no cobreix els vestits
que tinguin una vora, un cordó lliscant o
altres elements estrinyors a la base.

6. Per a la interpretació del núm. 61.11:

a) els termes “vestits i accessoris del
vestit per a nadons” designen articles
per a infants molt petits d’una alçada
de cos no superior a 86 cm; cobreixen
també els bolquers i les bandoles;

b) els art icles susceptibles de
pertànyer alhora al núm. 61.11 i a al-
tres posicions del present capítol han
d’ésser classificats al núm. 61.11.

7. El núm. 61.12 s’entén per “combina-
cions i conjunts d’esquí” els vestits o as-
sortiments de vestits que, per l’aspecte
general i la textura, són reconeguts com
a destinats principalment a la pràctica de
l’esquí (alpí o de travessada). Consis-
teixen:

a) bé en una “combinació d’esquí”, és
a dir, en un vestit d’una sola peça con-
cebut per cobrir les parts superior i in-
ferior del cos; a més de les mànigues i
un coll, aquest article pot portar butxa-
ques o traves;

b) o bé en un “conjunt d’esquí”, és a
dir, en un assortiment de vestits que
inclou dues o tres peces, presentat per
a la venda al detall i compost:

una sola peça tipus anorac, caçadora
o article similar, proveïda de tanca
cremallera, acompanyada eventual-
ment d’una armilla;

uns sols pantalons llargs, àdhuc si
pugen per damunt la cintura, d’uns
sols pantalons curts o d’una sola gra-
nota amb tirants.

El “conjunt d’esquí” també pot estar
constituït per una combinació d’esquí
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del tipus esmentat anteriorment i per
una mena de jaqueta encoixinada sense
mànegues, posada per damunt de la
combinació.

Tots els components d’un “conjunt
d’esquí” han d’estar fets d’una roba de la
mateixa textura, del mateix estil i de la
mateixa composició, del mateix color o
de colors diferents; a més, han d’ésser de
talles corresponents o compatibles.

8. Els vestits susceptibles de pertànyer
alhora al núm. 61.13 i a altres posicions
del present capítol, amb l’excepció del
núm. 61.11, han d’ésser classificats al
núm. 61.13.

9. Els vestits del present capítol que es
tanquen per davant, el costat esquerre
sobre el costat dret, han de considerar-se
com a vestits per a homes o nois, i els
que es tanquen per davant, el costat dret
sobre el costat esquerre, com a vestits
per a dones i noies. Aquestes disposi-
cions no s’apliquen quan el tall dels ves-
tits indica clarament que està concebut
per a l’un o l’altre sexe. Els articles que
no puguin distingir-se com a vestits per a
homes o nois o com a vestits per a dones
o noies, han de classificar-se amb
aquests últims.

10. Els articles del present capítol po-
den obtenir-se amb fils de metall.
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Núm. de posició Codi del S.H.
61.01 Abrics, capots, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de gènere de punt, per a homes o

nois, exclosos els articles del núm. 61.03.
6101.10 - De llana o de pèls fins
6101.20 - De cotó
6101.30 - De fibres sintètiques o artificials
6101.90 - D’altres matèries tèxtils

61.02 Abrics, capots, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de gènere de punt, per a dones o
noies, exclosos els articles del núm. 61.04.

6102.10 - De llana o de pèls fins
6102.20 - De cotó
6102.30 - De fibres sintètiques o artificials
6102.90 - D’altres matèries tèxtils

61.03 Vestits, conjunts, americanes, jaquetes, pantalons llargs, granotes amb tirants, pantalons curts i
shorts (altres que eslips de bany), de gènere de punt, per a homes o nois.
- Vestits:

6103.11 — De llana o de pèls fins
6103.12 — De fibres sintètiques
6103.19 — D’altres matèries tèxtils

- Conjunts:
6103.21 — De llana o de pèls fins
6103.22 — De cotó
6103.23 — De fibres sintètiques
6103.29 — D’altres matèries tèxtils
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- Americanes o jaquetes:
6103.31 — De llana o de pèls fins
6103.32 — De cotó
6103.33 — De fibres sintètiques
6103.39 — D’altres matèries tèxtils

- Pantalons llargs, granotes amb tirants, pantalons curts i shorts:
6103.41 — De llana o de pèls fins
6103.42 — De cotó
6103.43 — De fibres sintètiques
6103.49 — D’altres matèries tèxtils

61.04 Vestits jaqueta, conjunts, jaquetes, vestits, faldilles, faldilles-pantalons, pantalons llargs,
granotes amb tirants, pantalons curts i shorts (altres que eslips de bany), de gènere de punt,
per a dones o noies.
- Vestits jaqueta:

6104.11 — De llana o de pèls fins
6104.12 — De cotó
6104.13 — De fibres sintètiques
6104.19 — D’altres matèries tèxtils

- Conjunts:
6104.21 — De llana o de pèls fins
6104.22 — De cotó
6104.23 — De fibres sintètiques
6104.29 — D’altres matèries tèxtils

- Jaquetes:
6104.31 — De llana o de pèls fins
6104.32 — De cotó
6104.33 — De fibres sintètiques
6104.39 — D’altres matèries tèxtils

- Vestits:
6104.41 — De llana o de pèls fins
6104.42 — De cotó
6104.43 — De fibres sintètiques
6104.44 — De fibres artificials
6104.49 — D’altres matèries tèxtils

- Faldilles i faldilles-pantalons:
6104.51 — De llana o de pèls fins
6104.52 — De cotó
6104.53 — De fibres sintètiques
6104.59 — D’altres matèries tèxtils

- Pantalons llargs, granotes amb tirants, pantalons curts i shorts:
6104.61 — De llana o de pèls fins
6104.62 — De cotó
6104.63 — De fibres sintètiques
6104.69 — D’altres matèries tèxtils

61.05 Camises i camisetes, de gènere de punt, per a homes o nois.
6105.10 - De cotó
6105.20 - De fibres sintètiques o artificials
6105.90 - D’altres matèries tèxtils

61.06 Bruses amples, bruses normals, bruses camiseres i camisetes, de gènere de punt, per a dones o
noies.

6106.10 - De cotó
6106.20 - De fibres sintètiques o artificials
6106.90 - D’altres matèries tèxtils

61.07 Eslips, calçotets, camises de nit, pijames, barnussos de bany, bates i articles similars, de gènere
de punt, per a homes o nois.
- Eslips i calçotets:

6107.11 — De cotó
6107.12 — De fibres sintètiques o artificials
6107.19 — D’altres matèries tèxtils
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- Camises de nit i pijames:
6107.21 — De cotó
6107.22 — De fibres sintètiques o artificials
6107.29 — D’altres matèries tèxtils

- Altres:
6107.91 — De cotó
6107.92 — De fibres sintètiques o artificials
6107.99 — D’altres matèries tèxtils

61.08 Combinacions o fons de vestits, faldilles interiors, eslips, camises de nit, pijames, bates,
barnussos de bany, batins i articles similars, de gènere de punt, per a dones o noies.
- Combinacions o fons de vestits i faldilles interiors:

6108.11 — De fibres sintètiques o artificials
6108.19 — D’altres matèries tèxtils

- Eslips i calces:
6108.21 — De cotó
6108.22 — De fibres sintètiques o artificials
6108.29 — D’altres matèries tèxtils

- Camises de nit i pijames:
6108.31 — De cotó
6108.32 — De fibres sintètiques o artificials
6108.39 — D’altres matèries tèxtils

- Altres:
6108.91 — De cotó
6108.92 — De fibres sintètiques o artificials
6108.99 — D’altres matèries tèxtils

61.09 T-shirts i samarretes, de gènere de punt.
6109.10 - De cotó
6109.90 - D’altres matèries tèxtils

61.10 Jerseis, pullovers, xandalls, armilles i articles similars, incloses les garibaldines, de gènere de
punt.

6110.10 - De llana o de pèls fins
6110.20 - De cotó
6110.30 - De fibres sintètiques o artificials
6110.90 - D’altres matèries tèxtils

61.11 Vestits i accessoris de vestimenta, de gènere de punt, per a nadons.
6111.10 - De llana o de pèls fins
6111.20 - De cotó
6111.30 - De fibres sintètiques
6111.90 - D’altres matèries tèxtils

61.12 Vestits sobreposats d’esport (trainings), combinacions i conjunts d’esquí, vestits de bany,
pantalons i eslips de banys, de gènere de punt.
- Vestits sobreposats d’esports (trainings):

6112.11 — De cotó
6112.12 — De fibres sintètiques
6112.19 — D’altres matèries tèxtils
6112.20 - Combinacions i conjunts d’esquí

- Vestits de bany, pantalonets i eslips de bany per a homes o nois:
6112.31 — De fibres sintètiques
6112.39 — D’altres matèries tèxtils

- Vestits de bany (de una o dues peces ) per a dones o noies:
6112.41 — De fibres sintètiques
6112.49 — D’altres matèries tèxtils

61.13 6113.00 Vestits confeccionats de teixits de gènere de punt dels núm. 59.03, 59.06 o 59.07.

61.14 Altres vestits, de gènere de punt.
6114.10 - De llana o de pèls fins
6114.20 - De cotó
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6114.30 - De fibres sintètiques o artificials
6114.90 - D’altres matèries tèxtils

61.15 “Pantis” (calces-mitges), mitges, mitjons llargs, mitjons curts i altres articles per als peus,
incloses les mitges per a varius, de gènere de punt.
- “Pantis” (calces-mitjes):

6115.11 — De fibres sintètiques, de menys de 67 decitex en fils simples
6115.12 — De fibres sintètiques, de 67 decitex o més en fils simples
6115.19 — D’altres matèries tèxtils
6115.20 - Mitges i mitjons llargs de dona de menys de 67 decitex en fils simples

- Altres:
6115.91 — De llana o de pèls fins
6115.92 — De cotó
6115.93 — De fibres sintètiques
6115.99 — D’altres matèries tèxtils

61.16 Guants, mitenes, manyoples de gènere de punt.
6116.10 - Impregnats, untats o recoberts de matèria plàstica o de cautxú

- Altres:
6116.91 — De llana o de pèls fins
6116.92 — De cotó
6116.93 — De fibres sintètiques
6116.99 — D’altres matèries tèxtils

61.17 Altres accessoris confeccionats del vestit, de gènere de punt; parts de vestits o d’accessoris del
vestit, de gènere de punt.

6117.10 - Xals, bufandes, mocadors de cap, tapaboques, tapacolls, mantellines, vels i articles similars
6117.20 - Corbates, corbatins i fulards
6117.80 - Altres accessoris
6117.90 - Parts



Capítol 62. Vestits i accessoris del
vestit, no de gènere de punt

Notes
1. El present capítol només s’aplica als

articles confeccionats de tots els produc-
tes tèxtils altres que la buata, exceptuats
els articles de gènere de punt (altres que
els del núm. 62.12).

2. Aquest capítol no inclou:

a) els articles de roba vella del núm.
63.09;

b) els aparells d’ortopèdia com ara
braguers herniaris i cinyells medico-
quirúrgics (núm. 90.21).

3. Als núm. 62.03 i 62.04:

a) S’entén per “vestits” i “vestits jaque-
ta” un assortiment de dues o tres peces
de vestir fetes d’una mateixa roba,
compost:

d’una sola jaqueta o americana l’ex-
terior de la qual, exceptuades les
mànigues, estigui constituït per qua-
tre o més parts, concebuda per co-
brir la part superior del cos,
acompanyada eventualment d’una
sola armilla en la qual la part davan-
tera estigui confeccionada amb la
mateixa tela que la superfície exte-
rior de la resta de components de
l’assortiment i la part del darrera si-
gui de la mateixa tela que el forro de
la jaqueta o de l’americana;

d’una sola peça concebuda per co-
brir la part inferior del cos i consis-
tent en uns pantalons llargs, uns
pantalons curts, uns shorts (altres
que eslips de bany), una faldilla o
una faldilla-pantalons, sense tirants
ni pitets adjunts;

Tots els components d’un “vestit” o
d’un “vestit jaqueta” han d’ésser de la
mateixa estructura, del mateix estil, del
mateix color i de la mateixa composició;
a més, han d’ésser de talles correspo-
nents o compatibles. No obstant aquests
components poden presentar un ribet
(tira de tela cosida a les costures) d’una
tela diferent.

Si hom presenta simultàniament di-
ferents elements de la part baixa del cos,
per exemple, uns pantalons llargs i uns
shorts o una faldilla o una faldilla-panta-
lons i uns pantalons, s’ha de donar prio-

ritat, com a element de la part baixa
constitutiu del vestit, als pantalons, i en
el cas de vestits jaqueta, a la faldilla o a la
faldilla-pantalons; els altres elements
s’han de tractar separadament.

L’expressió “vestits” cobreix també els
vestits de cerimònia o de nit següents,
àdhuc si no es compleixen totes les con-
dicions especificades anteriorment:

els vestits amb jaqué, en els quals el
jaqué presenta faldons arrodonits
que cauen fins molt avall per darrera
i va acompanyat d’uns pantalons
amb ratlles verticals;

els fracs, fets ordinàriament de roba
negra i que tenen una americana re-
lativament curta per davant, mantin-
guda constantment oberta i els
faldons estrets de la qual, esmotxats
damunt els malucs, pengen per dar-
rere;

els esmòquings, en els quals l’ameri-
cana, de tall sensiblement idèntic al
de les americanes ordinàries, per bé
que potser permet de deixar més al
descobert la pitrera, ofereix la parti-
cularitat de posseir reversos brillants
fets de seda o d’un teixit que imita la
seda.

b) S’entén per “conjunt” un assorti-
ment de vestits (altres que els articles
dels núm. 62.07 o 62.08) que inclogui
diferents peces fetes de la mateixa
roba, presentat per a la venda al detall
i compost:

d’una sola peça concebuda per co-
brir la part superior del cos, excep-
tuada l’armilla, que pot constituir
una segona peça;

d’una o de dues peces diferents, con-
cebudes per cobrir la part inferior del
cos, i consistents en uns pantalons
llargs, una granota amb tirants, uns
pantalons curts, uns shorts (altres
que eslips de bany), una faldilla o
una faldilla-pantalons.

Tots els components d’un “conjunt”
han d’ésser de la mateixa estructura, del
mateix estil, del mateix color i de la ma-
teixa composició; a més, han d’ésser de
talles corresponents o compatibles. El
terme “conjunt” no cobreix els vestits so-
breposats d’esport (training) ni les com-

binacions ni els conjunts d’esquí, del
núm. 62.11.

4. Per a la interpretació del núm. 62.09;

a) els termes “vestits i accessoris del
vestit per a nadons” designen articles
per a infants molt petits d’una alçada
de cos no superior a 86 cm; cobreixen
també els bolquers i les bandoles;

b) els art icles susceptibles de
pertànyer alhora al núm. 62.09 i a al-
tres posicions del present capítol han
d’ésser classificats al núm. 62.09.

5. Els art icles susceptibles de
pertànyer alhora al núm. 62.10 i a altres
posicions del present capítol, exceptuat
el núm. 62.09, han d’ésser classificats al
núm. 62.10.

6. Al núm. 62.11 s’entén per “combina-
cions i conjunts d’esquí” els vestits o as-
sortiments de vestits que, per l’aspecte
general i la textura, són reconeguts com
a destinats principalment a la pràctica de
l’esquí (alpí o de travessada). Consis-
teixen:

a) o bé en una “combinació d’esquí”,
és a dir, en un vestit d’una sola peça
concebut per cobrir les parts superior i
inferior del cos; a més de les mànigues
i un coll, aquest article pot portar
butxaques o traves;

b) o bé en un “conjunt d’esquí”, és a
dir, en un assortiment de vestits que
inclou dues o tres peces, presentat per
a la venda al detall i compost:

d’una sola peça tipus anorac, caça-
dora o article similar, proveïda de
tanca cremallera, acompanyada
eventualment d’una armilla;

d’uns sols pantalons llargs, àdhuc si
pugen per damunt la cintura, d’uns
sols pantalons curts o d’una sola gra-
nota amb tirants.

El “conjunt d’esquí” també pot estar
constituït per una combinació d’esquí
del tipus esmentat anteriorment i per una
mena de jaqueta encoixinada sense
mànigues, posada per damunt de la
combinació.

Tots els components d’un “conjunt
d’esquí” han d’estar fets d’una roba de la
mateixa textura, del mateix estil i de la
mateixa composició, del mateix color o
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de colors diferents; a més, han d’ésser de
talles corresponents o compatibles.

7. Són assimilats als mocadorets fins
del núm.62.13 els articles del núm. 62.14
del tipus fulards, de forma quadrada o
sensiblement quadrada, cap costat dels
quals no ultrapassi 60 cm. Els mocadors
de butxaca i els mocadorets un dels cos-
tats dels quals ultrapassi els 60 cm de
llargada estan classificats al núm. 62.14.

8. Els vestits del present capítol que es
tanquen per davant, el costat esquerre
sobre el costat dret, han de considerar-se
com a vestits per a homes o nois, i els
que es tanquen per davant, el costat dret
sobre el costat esquerre, com a vestits
per a dones o noies. Aquestes disposi-
cions no s’apliquen quan el tall del vestit
indica clarament que està concebut per a
l’un o per a l’altre sexe. Els articles del
present capítol que no puguin distingir-
se com a vestits per a homes o nois o
com a vestits per a dones o noies han de
classificar-se amb aquests últims.

9. Els articles del present capítol po-
den obtenir-se amb fils de metall.
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Núm. de posició Codi del S.H.
62.01 Abrics, capots, capes, anoracs, caçadores i articles similars, per a homes o nois, exclosos els

articles del núm. 62.03.
- Abrics, impermeables, capots, capes i articles similars:

6201.11 — De llana o de pèls fins
6201.12 — De cotó
6201.13 — De fibres sintètiques o artificials
6201.19 — D’altres matèries tèxtils

- Altres:
6201.91 — De llana o de pèls fins
6201.92 — De cotó
6201.93 — De fibres sintètiques o artificials
6201.99 — D’altres matèries tèxtils

62.02 Abrics, capots, capes, anoracs, caçadores i articles similars, per a dones o noies, exclosos els
articles del núm. 62.04.
- Abrics, impermeables, capots, capes i articles similars:

6202.11 — De llana o de pèls fins
6202.12 — De cotó
6202.13 — De fibres sintètiques o artificials
6202.19 — D’altres matèries tèxtils

- Altres:
6202.91 — De llana o de pèls fins
6202.92 — De cotó
6202.93 — De fibres sintètiques o artificials
6202.99 — D’altres matèries tèxtils

62.03 Vestits, conjunts, americanes, jaquetes, pantalons llargs, granotes amb tirants, pantalons curts i
shorts (altres que eslips de bany), per a homes o nois.
- Vestits:

6203.11 — De llana o de pèls fins
6203.12 — De fibres sintètiques
6203.19 — D’altres matèries tèxtils

- Conjunts:
6203.21 — De llana o de pèls fins
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6203.22 — De cotó
6203.23 — De fibres sintètiques
6203.29 — D’altres matèries tèxtils

- Americanes o jaquetes:
6203.31 — De llana o de pèls fins
6203.32 — De cotó
6203.33 — De fibres sintètiques
6203.39 — D’altres matèries tèxtils

- Pantalons llargs, granotes amb tirants, pantalons curts i shorts:
6203.41 — De llana o de pèls fins
6203.42 — De cotó
6203.43 — De fibres sintètiques
6203.49 — D’altres matèries tèxtils

62.04 Vestits jaqueta, conjunts, jaquetes, vestits, faldilles, faldilles-pantalons, pantalons llargs,
granotes amb tirants, pantalons curts i shorts (altres que eslips de bany), per a dones o noies.
- Vestits jaqueta:

6204.11 — De llana o de pèls fins
6204.12 — De cotó
6204.13 — De fibres sintètiques
6204.19 — D’altres matèries tèxtils

- Conjunts:
6204.21 — De llana o de pèls fins
6204.22 — De cotó
6204.23 — De fibres sintètiques
6204.29 — D’altres matèries tèxtils

- Jaquetes:
6204.31 — De llana o de pèls fins
6204.32 — De cotó
6204.33 — De fibres sintètiques
6204.39 — D’altres matèries tèxtils

- Vestits:
6204.41 — De llana o de pèls fins
6204.42 — De cotó
6204.43 — De fibres sintètiques
6204.44 — De fibres artificials
6204.49 — D’altres matèries tèxtils

- Faldilles i faldilles-pantalons:
6204.51 — De llana o de pèls fins
6204.52 — De cotó
6204.53 — De fibres sintètiques
6204.59 — D’altres matèries tèxtils

- Pantalons llargs, granotes amb tirant, pantalons curts i shorts:
6204.61 — De llana o de pèls fins
6204.62 — De cotó
6204.63 — De fibres sintètiques
6204.69 — D’altres matèries tèxtils

62.05 Camises i camisetes, per a homes o nois.
6205.10 - De llana o de pèls fins
6205.20 - De cotó
6205.30 - De fibres sintètiques o artificials
6205.90 - D’altres matèries tèxtils

62.06 Bruses amples, bruses normals, bruses camiseres i camisetes, per a dones o noies.
6206.10 - De seda o de residus seda
6206.20 - De llana o de pèls fins
6206.30 - De cotó
6206.40 - De fibres sintètiques o artificials
6206.90 - D’altres matèries tèxtils

62.07 Samarretes, eslips, calçotets, camises de nit, pijames, barnussos de bany, bates i articles
similars, per a homes o nois.
- Eslips i calçotets:

6207.11 — De cotó
6207.19 — D’altra matèries tèxtils

- Camises de nit i pijames:
6207.21 — De cotó
6207.22 — De fibres sintètiques o artificials
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6207.29 — D’altres matèries tèxtils
- Altres:

6207.91 — De cotó
6207.92 — De fibres sintètiques o artificials
6207.99 — D’altres matèries tèxtils

62.08 Samarretes i camises de dia, combinacions o fons de vestits, faldilles interiors, eslips, camises
de nit, pijames, bates, barnussos de bany, batins i articles similars, per a dones o noies.
- Combinacions o fons de vestits i faldilles interiors:

6208.11 — De fibres sintètiques o artificials
6208.19 — D’altres matèries tèxtils

- Camises de nit i pijames:
6208.21 — De cotó
6208.22 — De fibres sintètiques o artificials
6208.29 — D’altres matèries tèxtils

- Altres:
6208.91 — De cotó
6208.92 — De fibres sintètiques o artificials
6208.99 — D’altres matèries tèxtils

62.09 Vestits i accessoris de vestimenta per a nadons.
6209.10 - De llana o de pèls fins
6209.20 - De cotó
6209.30 - De fibres sintètiques
6209.90 - D’altres matèries tèxtils

62.10 Vestits confeccionats de productes dels núm. 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07.
6210.10 - De productes dels núm. 56.02 o 56.03
6210.20 - Altres vestits, dels tipus especificats dels núm. 6201.11 als núm. 6201.19
6210.30 - Altres vestits, dels tipus especificats dels núm. 6202.11 als núm. 6202.19
6210.40 - Altres vestits per a homes o nois
6210.50 - Altres vestits per a dones o noies

62.11 Vestits sobreposats d’esport (trainings), combinacions i conjunts d’esquí, vestits de bany,
pantalonets i eslips de bany; altres vestits
- Vestits de bany, pantalonets i eslips de bany:

6211.11 — Per a homes o nois
6211.12 — Per a dones o noies
6211.20 - Combinacions i conjunts d’esquí

- Altres vestits per a homes o nois:
6211.31 — De llana o de pèls fins
6211.32 — De cotó
6211.33 — De fibres sintètiques o artificials
6211.39 — D’altres matèries tèxtils

- Altres vestits per a dones o noies:
6211.41 — De llana o de pèls fins
6211.42 — De cotó
6211.43 — De fibres sintètiques o artificials
6211.49 — D’altres matèries tèxtils

62.12 Sostenidors, faixes, cotilles, elàstics, lligacames i articles similars i llurs parts, àdhuc de gènere
de punt.

6212.10 - Sostenidors i “bustiers”
6212.20 - Faixes i faixes-calces
6212.30 - Combinats
6212.90 - Altres

62.13 Mocadors de butxaca i mocadorets fins.
6213.10 - De seda o de residus de seda
6213.20 - De cotó
6213.90 - D’altres matèries tèxtils

62.14 Xals, bufandes, mocadors de cap, tapaboques, tapacolls, mantellines, vels i articles similars.
6214.10 - De seda o de residus de seda
6214.20 - De llana o de pèls fins
6214.30 - De fibres sintètiques
6214.40 - De fibres artificials
6214.90 - D’altres matèries tèxtils



Capítol 63. Altres articles tèxtils
confeccionats; assortiments; draps i
roba vella

Notes
1. El subcapítol I, que inclou articles

de tota mena de gèneres tèxtils, només
s’aplica als articles confeccionats.

2. Aquest subcapítol I no inclou:

a) els productes dels Capítols 56 a 62;

b) els articles de roba vella del núm.
63.09.

3. El núm. 63.09 només inclou els arti-
cles enumerats limitativament a conti-
nuació:

a) articles fets de matèries tèxtils:

vestits i accessoris del vestit, i llurs
parts;

flassades;

roba de llit, de taula, de bany o de
cuina;

articles de mobiliari, altres que les
catifes dels núm. 57.01 a 57.05 i els
tapissos del núm. 58.05;

b) calçat i capells fets de matèries al-
tres que l’amiant.

Perquè siguin classificats en aquesta
posició, els articles enumerats ante-
riorment han de satisfer alhora les
condicions següents:

mostrar senyals apreciables d’ús, i

estar presentats a l’engròs o en bales,
sacs o condicionaments similars.
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62.15 Corbates, corbatins i fulards.
6215.10 - De seda o de residus de seda
6215.20 - De fibres sintètiques o artificials
6215.90 - D’altres matèries tèxtils

62.16 6216.00 Guants, mitenes i manyoples.

62.17 Altres accessoris confeccionats del vestit; parts de vestits o d’accessoris del vestit, altres que les
del núm. 62.12.

6217.10 - Accessoris
6217.90 - Parts

Núm. de posició Codi del S.H.
I. Altres articles tèxtils confeccionats

63.01 Flassades.
6301.10 - Flassades amb escalfament elèctric
6301.20 - Flassades (altres que les flassades amb escalfament elèctric) de llana o de pèls fins
6301.30 - Flassades (altres que les flassades amb escalfament elèctric) de cotó
6301.40 - Flassades (altres que les flassades amb escalfament elèctric) de fibres sintètiques
6301.90 - Altres flassades

63.02 Roba de llit, de taula, de bany o de cuina.
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6302.10 - Roba de llit de gènere de punt
- Altra roba de llit, impresa:

6302.21 — De cotó
6302.22 — De fibres sintètiques o artificials
6302.29 — D’altres matèries tèxtils

- Altra roba de llit:
6302.31 — De cotó
6302.32 — De fibres sintètiques o artificials
6302.39 — D’altres matèries tèxtils
6302.40 - Roba de taula de gènere de punt

- Altra roba de taula:
6302.51 — De cotó
6302.52 — De lli
6302.53 — De fibres sintètiques o artificials
6302.59 — D’altres matèries tèxtils
6302.60 - Roba de bany o de cuina, arrisada del gènere esponja, de cotó

- Altra:
6302.91 — De cotó
6302.92 — De lli
6302.93 — De fibres sintètiques o artificials
6302.99 — D’altres matèries tèxtils

63.03 Cortinetes de finestres, cortines i persianes d’interior; cortines curtes sobre finestres (serrells)
i estores de llit.
- De gènere de punt:

6303.11 — De cotó
6303.12 — De fibres sintètiques
6303.19 — D’altres matèries tèxtils

- Altres:
6303.91 — De cotó
6303.92 — De fibres sintètiques
6303.99 — D’altres matèries tèxtils

63.04 Altres articles de mobiliari, exceptuats els del núm. 94.04.
- Cobrellits:

6304.11 — De gènere de punt
6304.19 — Altres

- Altres:
6304.91 — De gènere de punt
6304.92 — Altres que de gènere de punt, de cotó
6304.93 — Altres que de gènere de punt, de fibres sintètiques
6304.99 — Altres que de gènere de punt, d’altres matèries tèxtils

63.05 Sacs i bosses d’embalatge.
6305.10 - De jute o d’altres fibres tèxtils de Libèria del núm. 53.03
6305.20 - De cotó

- De matèries tèxtils sintètiques o artificials:
6305.32 — Contenidors tous per a matèries al detall
6305.33 — Altres, obtinguts a partir de làmines o formes similars de polietilè o polipropilè
6305.39 — Altres
6305.90 - D’altres matèries tèxtils

63.06 Tendals i persianes d’exterior; tendes; veles per a embarcacions, planxes o patins de vela;
articles d’acampada.
- Tendals i persianes d’exterior:

6306.11 — De cotó
6306.12 — De fibres sintètiques
6306.19 — D’altres matèries tèxtils

- Tendes:
6306.21 — De cotó
6306.22 — De fibres sintètiques
6306.29 — D’altres matèries tèxtils

- Veles:
6306.31 — De fibres sintètiques
6306.39 — D’altres matèries tèxtils

- Matalassos pneumàtics:
6306.41 — De cotó
6306.49 — D’altres matèries tèxtils

- Altres:



Secció XII. Sabates, capells,
paraigües, para-sols, bastons,
fuets, xurriaques i llurs parts;
plomes aprestades i articles fets
amb plomes; flors artificials;
objectes a base de cabells

Capítol 64. Sabates, polaines i
articles anàlegs; parts d’aquests
objectes

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els articles per llençar destinats per
cobrir els peus o les sabates, fets de-
materials lleugers o poc resistents (pa-
per, fulls en matèria plàstica, per
exemple) i que no tinguin soles afegi-
des (règim de la matèria constitutiva);

b) les sabatilles sense soles afegides,
de matèries tèxtils, cosides o altrament
fixades o aplicar-se damunt (Secció
XI);

c) les sabates usades del núm.63.09;

d) els articles d’amiant (asbest) (Núm.
68.12);

e) el calçat i els aparells ortopèdics i
llurs parts (núm. 90.21);

f) les sabates que tenen el caràcter de
joguines i les sabates que duen fixats
patins (de gel o de rodes); les protec-
cions per a tíbies i altres articles de
protecció emprats en la pràctica d’es-
ports (Capítol 95).
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6306.91 — De cotó
6306.99 — D’altres matèries tèxtils

63.07 Altres articles confeccionats, inclosos els patrons de vestits.
6307.10 - Baietes, fregalls, camusses i articles de neteja similars
6307.20 - Salvavides i armilles de salvament
6307.90 - Altres

II. Assortits

63.08 6308.00 Assortiments compostos de peces de teixits i de fils, àdhuc amb accessoris, per a la confecció
de catifes, de tapissos, de tovalles de taula o de tovallons brodats, o d’articles tèxtils similars, en
embalatges per a la venda al detall.

III. Draps i roba vella

63.09 6309.00 Articles de roba vella.

63.10 Draps, cordills, cordes i caps, fets de matèries tèxtils, en forma de deixalles o d’articles fora d’ús.
6310.10 - Triats
6310.90 - Altres



2. Al núm. 64.06 no són considerats
com a “parts” les turmelleres, els protec-
tors, els ullets, els ganxets, les sivelles,
els galons, les borles, els cordons i altres
articles d’ornament o de passamaneria,
que segueixen llur règim propi, ni els
botons de sabates (núm. 96.06).

3. Al present capítol es tracten també:

a) com a “cautxú” o com a “matèria
plàstica” els teixits o altres suports tèx-
tils que presenten una capa exterior
aparent de cautxú o de matèria plàsti-
ca perceptibles a l’ull nu; es fa abstrac-
ció per l ’apl icació d’aquesta
disposició, dels canvis de colors pro-
vocats per aquestes operacions;

b) l’expressió cuir natural es refereix
als productes dels núm. 41.04 a 41.09.

4. A reserva de les disposicions de la
Nota 3 del present capítol:

a) la matèria del damunt està deter-
minada per la matèria constitutiva
amb una superfície de recobriment ex-
terior més gran, prescindint dels ac-
cessoris o reforços com ara vores,
proteccions dels turmells, ornaments,
sivelles, llengüetes, ullets o dispositius
anàlegs;

b) la matèria constitutiva de la sola ex-
terior està determinada per la que té
una superfície de contacte amb el terra
més gran, prescindint dels accessoris o
reforços com ara punteres, claus, pro-
tectors o dispositius anàlegs.

Nota de sotsposicions
1. Als núm. 6402.12, 6402.19, 6403.12,

6403.19 i 6404.11, s’entén per “sabates
d’esport” exclusivament:

a) les sabates concebudes amb vista a
la pràctica d’una activitat esportiva i
que estan o poden estar proveïdes de
punteres, de claus, de fermalls o de
dispositius similars;

b) les sabates de patinatge, sabates
d’esquí, sabates per a la pràctica de
“snowboard” (planxes de surf), saba-
tes per a la lluita, sabates per a la boxa
i sabates per al ciclisme.
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Núm. de posició Codi del S.H.
64.01 Sabates hermètiques amb soles exteriors i damunts de cautxú o de matèria plàstica, en les quals

el damunt no està unit a la sola exterior mitjançant costura o reblons, claus, cargols, pius o
dispositius similars, ni format per diferents parts unides per aquests mateixos procediments.

6401.10 - Sabates que porten al davant una puntera de protecció de metall
- Altres sabates:

6401.91 — Que cobreixin el genoll
6401.92 — Que cobreixin el turmell però no el genoll
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6401.99 — Altres

64.02 Altres sabates amb soles exteriors i damunts de cautxú o de matèria plàstica.
- Sabates d’esport:

6402.12 — Sabates d’esquí i sabates per a la pràctica de “snowboard” (planxes de surf)
6402.19 — Altres
6402.20 - Sabates amb el damunt fet de tires o de corretges unides a la sola per mitjà de pius
6402.30 - Altres sabates que porten al davant una puntera de protecció de metall

— Altres sabates:
6402.91 — Que cobreixen el turmell
6402.99 — Altres

64.03 Sabates amb soles exteriors de cautxú, matèria plàstica, cuir natural o reconstituït i damunt de
cuir natural.
- Sabates d’esport:

6403.12 — Sabates d’esquí i sabates per a la pràctica de “snowboard” (planxes de surf)
6403.19 — Altres
6403.20 - Sabates amb soles exteriors de cuir natural i el damunt constituït per tires de cuir natural que passin

per l’articulació del peu amb la cama i envoltin el dit gros
6403. 30 - Sabates amb les soles principals de fusta, sense soles interiors ni puntera de protecció metàl·lica al

davant
6403.40 - Altres sabates que portin, al davant, una puntera de protecció metàl·lica

- Altres sabates amb soles exteriors de cuir natural:
6403.51 — Que cobreixin el turmell
6403.59 — Altres

- Altres sabates:
6403.91 — Que cobreixin el turmell
6403.99 — Altres

64.04 Sabates amb soles exteriors de cautxú, matèria plàstica, cuir natural o reconstituït i damunt de
matèries tèxtils.
- Sabates amb soles exteriors de cautxú o de matèria plàstica:

6404.11 — Sabates d’esport; sabates anomenades de tennis, de bàsquet, de gimnàstica, d’entrenament, i calçat
similar

6404.19 — Altres
6404.20 - Sabates amb soles exteriors de cuir natural o reconstituït

64.05 Altres sabates.
6405.10 - Amb el damunt de cuir natural o reconstituït
6405.20 - Amb el damunt de matèries tèxtils
6405.90 - Altres

64.06 Parts de sabates (inclosos els damunts, àdhuc fixats a soles altres que les soles exteriors); soles
interiors amovibles, plantilles i articles similars amovibles; polaines, camalls i articles similars,
i llurs parts.

6406.10 - Damunts de sabates i llurs parts, exceptuats els contraforts i extrems durs
6406.20 - Soles exteriors i talons, de cautxú o de matèria plàstica

- Altres:
6406.91 — De fusta
6406.99 — D’altres matèries



Capítol 65. Capells i parts de capells

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els capells usats del núm. 63.09;

b) els cascos d’amiant (asbest) (núm.
68.12);

c) els articles de capelleria que tenen
el caràcter de joguines, com els barrets
de nines i els articles per al carnestol-
tes (capítol 95).

2. El núm.65.02 no inclou els casquets
o formes confeccionats per costures, al-
tres que els obtinguts per la unió de tires
cosides simplement en espirals.
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Núm. de posició Codi del S.H
65.01 6501.00 Casquets no posats en forma ni en cèrcol, discos, cilindres, àdhuc fendits en el sentit de

l’alçada, de feltre, per a capells.

65.02 6502.00 Casquets o formes per a capells, trenats o fabricats per la unió de tires de qualsevol matèria, no
posats en forma ni en cèrcol, ni ornats.

65.03 6503.00 Capells i altres articles per cobrir el cap, de feltre, fabricats amb l’ajut dels casquets o dels
discos (ales) del núm. 65.01, àdhuc ornats.

65.04 6504.00 Capells i altres articles per cobrir el cap, trenats o fabricats per la unió de tires de qualsevol
matèria, àdhuc ornats.

65.05 Capells i altres articles per cobrir el cap, de gènere de punt o confeccionats amb l’ajut de
randes, de feltre o d’altres productes tèxtils, en peces (però no en tires), àdhuc ornats; rets i
xarxes per als cabells, de qualsevol matèria, àdhuc ornades.

6505.10 - Rets i xarxes per als cabells
6505.90 - Altres

65.06 Altres capells i articles per cobrir el cap, àdhuc ornats.
6506.10 - Cascos de seguretat

- Altres:
6506.91 — De cautxú o de matèria plàstica
6506.92 — De pelleteria natural
6506.99 — D’altres matèries

65.07 6507.00 Cintes per a ornament interior, folres, cobertures, armadures, viseres i galteres per a
cistelleria.



Capítol 66. Paraigües, ombrel·les,
para-sols, bastons, seients de boga,
fuets, xurriaques i llurs parts

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els bastons portainstruments de me-
sura i similars (núm. 90.17);

b) els bastons portafusells, els bastons
portaespases, els bastons emplomats i
similars (Capítol 93);

c) els articles del Capítol 95 (els pa-
raigües i les ombrel·les clarament des-
tinats a la distracció dels infants, per
exemple).

2. El núm. 66.03 no inclou les parts fe-
tes de matèries tèxtils, les fundes, les co-
bertes, les borles, els fiadors i similars, de
qualsevol matèria, per als articles del
núm. 66.01 o 66.02. Aquests accessoris
estan classificats per separat, àdhuc
quan es presenten junt amb els articles
per als quals estan destinats, però no
muntats en aquests articles.

Capítol 67. Plomes i plomissol
aprestats i articles fets amb plomes
o amb plomissol; flors artificials;
objectes a base de cabells

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els estenedors fets de cabells (núm.
59.11);

b) els motius florals fets de randes, de
brodats o d’altres teixits (Secció XI);

c) les sabates (Capítol 64);

d) els capells i les rets i xarxes per als
cabells (Capítol 65);
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Núm. de posició Codi del S.H.
66.01 Paraigües, ombrel·les i para-sols (inclosos els bastons-paraigua, els para-sols de jardí i articles

similars).
6601.10 - Para-sols de jardí i articles similars

- Altres:
6601.91 — Amb pal o mànec telescòpic
6601.99 — Altres

66.02 6602.00 Bastons, bastons-seients, fuets, xurriaques i articles similars.

66.03 Parts, ornaments i accessoris per als articles dels núm. 66.01 o 66.02.
6603.10 - Empunyadures i poms
6603.20 - Estructures muntades, àdhuc amb pals o mànecs, per a paraigües, ombrel·les o para-sols
6603.90 - Altres



e) les joguines, els articles d’esport i
els articles per al carnestoltes (Capítol
95);

f) els plomalls, els flocs de polvorera i
els sedassos de cabells (Capítol 96).

2. El núm. 67.01 no inclou:

a) els articles en els quals les plomes o
el plomissol només hi entren com a
matèries d’embotiment, i en particular
els articles de roba de llit del núm.
94.04;

b) els vestits i accessoris del vestit en
els quals les plomes o el plomissol
constitueixen simples ornaments o la
matèria d’embotiment;

c) les flors, els fullatges i llurs parts i els
articles confeccionats del núm. 67.02.

3. El núm. 67.02 no inclou:

a) els articles d’aquesta classe fets de
vidre (Capítol 70);

b) les imitacions de flors, de fullatges o
de fruits fetes de ceràmica, de pedra,
de metall, de fusta, etc., obtingudes
d’una sola peça per emmotllament,
forjat, cisellat, estampat o qualsevol al-
tre procediment, o bé formades per di-
ferents parts unides altrament que
mitjançant lligadures, encolatge, en-
caix o procediments anàlegs.
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Núm. de posició Codi del S.H.
67.01 6701.00 Pells i altres parts d’ocells revestides de llurs plomes o de llur plomissol, plomes, parts de

plomes, plomissol i articles fets d’aquestes matèries, altres que els productes del núm. 05.05, i
els canons i tiges de plomes, treballats.

67.02 Flors, fullatges i fruits artificials i llurs parts; articles confeccionats a base de flors, fullatges o
fruits artificials.

6702.10 - De matèries plàstiques
6702.90 - D’altres matèries

67.03 6703.00 Cabells recol·locats, desengruixits, blanquejats o preparats altrament; llana, pèls i altres
matèries tèxtils, preparats per a la fabricació de perruques o d’articles similars.

67.04 Perruques, barbes, pestanyes, celles, blens i articles anàlegs fets de cabells, pèls o matèries
tèxtils; articles fets de cabells, no esmentats ni inclosos en altres partides.
- De matèries tèxtils sintètiques:

6704.11 — Perruques senceres
6704.19 — Altres
6704.20 - De cabells
6704.90 - D’altres matèries



Secció XIII. Productes de
pedres, guix, ciment, amiant,
mica o matèries anàlogues;
productes ceràmics; vidre i
articles de vidre

Capítol 68. Productes de pedres,
guix, ciment, amiant, mica o
matèries anàlogues

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els articles del Capítol 25;

b) els papers i cartrons couché, untats,
impregnats o recoberts dels núm.
48.10 o 48.11 (els recoberts de pólvo-
res de mica o de grafit, papers embetu-
mats o asfaltats, per exemple);

c) els teixits i altres superfícies tèxtils
untats, impregnats o recoberts dels
Capítols 56 o 59 (els recoberts de pól-
vores de mica, de betum o d’asfalt, per
exemple);

d) els articles del Capítol 71;

e) les eines i parts d’eines del Capítol
82;

f) les pedres litogràfiques del núm.
84.42;

g) els aïlladors per a electricitat (núm.
85.46) i les peces aïllants del núm.
85.47;

h) les moletes per a torns de dentista
(núm. 90.18);

ij) els articles del núm. 91 (caixes i ar-
maris per a rellotges de paret o apa-
rells de rellotgeria, per exemple);

k) els articles del Capítol 94 (mobles,
aparells d’enllumenat, construccions
prefabricades, per exemple);

l) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs, articles d’esports, per exemple);

m) els articles del núm. 96.02, quan es-
tan constituïts per matèries esmenta-
des a la Nota 2 b) del Capítol 96, els
articles del núm. 96.06 (els botons, per
exemple), del núm. 96.09 (els pissar-
rins, per exemple) o del núm. 96.10
(les pissarres per escriure o dibuixar,
per exemple);

n) els articles del Capítol 97 (objectes
d’art, per exemple).
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2. Al núm. 68.02, la denominació “pe-
dres de talla o de construcció treballa-
des” s’aplica no solament a les pedres
pertanyents als núm. 25.15 o 25.16, sinó
també a qualsevol altra pedra natural
(quarsites, sílex, dolomia, esteatita, per
exemple) treballades de manera sem-
blant, exceptuada la pissarra.
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Núm. de posició Codi del S.H.
68.01 6801.00 Llambordes de carrers, vorades de voravia i lloses de pavimentació, de pedres naturals (altres

que la pissarra).

68.02 Pedres de talla o de construcció (altres que la pissarra) treballades i productes fets d’aquestes
pedres, exceptuats els del núm. 68.01; cubs, daus i articles similars per a mosaic, de pedres
naturals (inclosa la pissarra), àdhuc damunt suport; granulats, bocins i pólvores de pedres
naturals (inclosa la pissarra), acolorits artificialment.

6802.10 - Rajoles, cubs, daus i articles similars, àdhuc de forma no quadrada ni rectangular, dels quals la
superfície més gran pugui inscriure’s en un quadrat de costat inferior a 7 cm; granulat, bocins i
pólvores, acolorits artificialment
- Altres pedres de talla o de construcció i productes fets d’aquestes pedres, simplement tallats o serrats i
amb superfície plana o unida:

6802.21 — Marbre, travertí i alabastre
6802.22 — Altres pedres calcaries
6802.23 — Granit
6802.29 — Altres pedres

- Altres:
6802.91 — Marbre, travertí i alabastre
6802.92 — Altres pedres calcaries
6802.93 — Granit
6802.99 — Altres pedres

68.03 6803.00 Pissarra natural treballada i productes fets de pissarra natural o aglomerada.

68.04 Moles i articles similars, sense bancada, per moldre, desfibrar, triturar, afilar, polir, rectificar,
tallar o esbocinar, pedres per afilar o polir a mà, i llurs parts, de pedres naturals, d’abrasius
naturals o artificials aglomerats o de ceràmica, àdhuc amb parts fetes d’altres matèries.

6804.10 - Moles per a moldre o desfibrar
- Altres moles i articles similars:

6804.21 — De diamant natural o sintètic, aglomerat
6804.22 — D’altres abrasius, aglomerats o de ceràmica
6804.23 — De pedres naturals
6804.30 - Pedres per a afilar o polir a mà

68.05 Abrasius naturals o artificials en pólvores o en grans, aplicats damunt de productes tèxtils,
paper, cartró o altres matèries, àdhuc tallats, cosits o units altrament.

6805.10 - Aplicats damunt de teixits fets de matèries tèxtils solament
6805.20 - Aplicats damunt de paper o cartró solament
6805.30 - Aplicats damunt d’altres matèries

68.06 Llanes de cagaferro, d’escòries, de roca i llanes minerals similars; vermiculita expandida,
argiles expandides, escuma d’escòries i productes minerals similars expandits; barreges i
productes a base de matèries minerals per a usos com a aïllants tèrmics o sonors o bé per a
l’absorció delso, exceptuats els dels núm. 68.11,68.12 o del capítol 69.

6806.10 - Llanes de cagaferro, d’escòries, de roca i llanes minerals similars, àdhuc barrejades entre elles, en
masses, fulls o rotlles

6806.20 - Vermiculita expandida, argiles expandides, escuma d’escòries i productes minerals similars expandits,
àdhuc barrejats entre ells

6806.90 - Altres

68.07 Productes d’asfalt o de matèries similars (pega de petroli, brea, per exemple).
6807.10 - En rotlles
6807.90 - Altres
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68.08 6808.00 Panells, planxes, quadrats, blocs i articles similars, de fibres vegetals, de palla, d’encenalls,
plaquetes, partícules, serradures o altres brosses de fusta, aglomerats amb ciment, guix o altres
lligants minerals.

68.09 Productes fets de guix o de composicions a base de guix.
- Planxes, plaques, panells, rajoles i articles similars, no ornamentals:

6809.11 — Revestits o reforçats amb paper o amb cartró solament
6809.19 — Altres
6809.90 - Altres productes

68.10 Productes fets de ciment, de formigó o de pedra artificial, àdhuc armats.
- Teules, rajoles, lloses, maons i articles similars:

6810.11 — Blocs i maons per a la construcció
6810.19 — Altres

- Altres treballs:
6810.91 — Elements prefabricats per a la construcció o l’enginyeria
6810.99 — Altres

68.11 Productes fets d’amiant-ciment, de cel·lulosa-ciment o similars.
6811.10 - Plaques ondulades
6811.20 - Altres plaques, panells, rajoles, teules i articles similars
6811.30 - Tubs, beines i accessoris de conduccions
6811.90 - Altres productes

68.12 Amiant (asbest) treballat, en fibres; barreges a base d’amiant o a base d’amiant i de carbonat de
magnesi; productes fets d’aquestes barreges o d’amiant (fils, teixits, vestits, cascos, sabates,
juntes, per exemple), àdhuc armats, altres que els dels núm. 68.11 o 68.13.

6812.10 - Amiant treballat, en fibres; barreges a base d’amiant o a base d’amiant i de carbonat de magnesi
6812.20 - Fils
6812.30 - Cordes i cordons, trenats o no
6812.40 - Teixits i robes de gènere de punt
6812.50 - Vestits, accessoris del vestit, sabates i peces per a cobrir el cap
6812.60 - Papers, cartrons i feltres
6812.70 - Fulls d’amiant i elastòmers comprimits, per a juntes, àdhuc presentats en rotlles
6812.90 - Altres

68.13 Revestiments de fricció (plaques, rotlles, tires, segments, discos, volanderes, plaquetes, per
exemple), sense muntar, per a frens, embragatges o qualsevol òrgan de fricció, a base d’amiant
(asbest), d’altres substàncies minerals o de cel·lulosa, àdhuc combinats amb tèxtils o d’altres
matèries.

6813.10 - Revestiments de frens
6813.90 - Altres

68.14 Mica treballada i productes de mica, inclosa la mica aglomerada o reconstituïda, àdhuc damunt
de suport de paper, de cartró o d’altres matèries.

6814.10 - Plaques, fulls i tires de mica aglomerada o reconstituïda, àdhuc damunt de suport
6814.90 - Altres

68.15 Productes fets de pedres o d’altres matèries minerals (inclosos les fibres de carbona, i els
productes fets de torba), no esmentats ni inclosos en altres partides.

6815.10 - Productes de grafit o d’altra forma de carboni per a usos altres que elèctrics
6815.20 - Productes fets de torba

- Altres productes:
6815.91 — Que continguin magnesita, dolomia o cromita
6815.99 — Altres



Capítol 69. Productes ceràmics

Notes
1. El present capítol només inclou els

productes ceràmics que han estat cuits
després d’haver estat posats en forma o
afaiçonats. Els núm. 69.04 a 69.14 abra-
cen únicament els productes altres que
els que poden ésser classificats als núm.
69.01 a 69.03.

2. El present capítol no inclou:

a) els productes del núm. 28.44;

b) els articles del núm. 68.04;

c) els articles del Capítol 71, en parti-
cular els objectes que responen a la
definició de la bijuteria;

d) els cermets del núm. 81.13;

e) els articles del Capítol 82;

f) els aïlladors per a l’electricitat (núm.
85.46) i les peces aïllants del núm.
85.47;

g) les dents artificials de ceràmica
(núm. 90.21);

h) els articles del Capítol 91 (caixes i
armaris per a rellotges de paret o apa-
rells de rellotgeria, per exemple);

ij) els articles del Capítol 94 (mobles,
aparells d’enllumenat o construccions
prefabricades, per exemple);

k) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs o articles d’esport, per exemple);

l) els articles del núm. 96.06 (botons
per exemple) o del núm. 96.14 (pipes,
per exemple);

m) els articles del Capítol 97 (objectes
d’art, per exemple).
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Núm. de posició Codi del S.H.
I. Productes de farines silícies fòssils o de terres silícies anàlogues i productes refractaris

69.01 6901.00 Maons, lloses, rajoles i altres peces ceràmiques, fets de farines silícies fòssils (kieselguhr,
tripolita, diatomita, per exemple) o de terres silícies anàlogues.

69.02 Maons, lloses, rajoles i peces ceràmiques anàlogues de construcció, refractaris, altres que els de
farines silícies fòssils o de terres silícies anàlogues.

6902.10 - Que continguin en pes més del 50% dels elements Mg, Ca o Cr, presos aïlladament o junts, expressats
en MgO, CaO o Cr2 O3

6902.20 - Que continguin en pes més del 50% d’Alúmina (Al2O3 ), de sílice (SiO2) o d’una barreja o combinació
d’aquests productes

6902.90 - Altres

69.03 Altres articles ceràmics refractaris (retortes, gresols, mufles, bitlles, tampons, suports,
copel·les, tubs, conductes, revestiments o varetes, per exemple), altres que els fets de farines
silencies fòssils o de terres silícies anàlogues.
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6903.10 - Que continguin en pes més del 50% de grafit o d’altres formes de carboni o d’una barreja d’aquests
productes

6903.20 - Que continguin en pes més del 50% d’Alúmina (Al2O3) o d’una barreja o combinació d’Alúmina i de
sílice (SiO2)

6903.90 - Altres

II. Altres productes ceràmics

69.04 Maons de construcció, còdols d’emplenament, tapabiguetes i articles similars, de ceràmica.
6904.10 - Maons de construcció
6904.90 - Altres

69.05 Teules, elements de xemeneia, conductes de fums, ornaments arquitectònics, de ceràmica, i
altres peces de terrissa per a la construcció.

6905.10 - Teules
6905.90 - Altres

69.06 6906.00 Conduccions, canals de teulada i accessoris de canonades, de ceràmica.

69.07 Rajoles i lloses de pavimentació o de revestiment, no envernissades ni esmaltades, de
ceràmica; cubs, daus i articles similars per a mosaics, no envernissats ni esmaltats, de
ceràmica, àdhuc damunt de suport.

6907.10 - Rajoles, cubs, daus i articles similars, àdhuc de forma ni quadrada ni rectangular, dels quals la
superfície més gran pugui inscriure’s en un quadrat de costat inferior a 7 cm

6907.90 - Altres

69.08 Rajoles i lloses de pavimentació o de revestiment, envernissades o esmaltades, de ceràmica;
cubs, daus i articles similars per a mosaics, envernissats o esmaltats, de ceràmica, àdhuc
damunt de suport.

6908.10 - Rajoles, cubs, daus i articles similars, àdhuc de forma no quadrada ni rectangular, dels quals la
superfície més gran pugui inscriure’s en un quadrat de costat inferior a 7 cm

6908.90 - Altres

69.09 Aparells i articles per a usos químics o altres usos tècnics, de ceràmica; cóms, dipòsits i
recipients similars per a l’economia rural, de ceràmica; càntirs i recipients similars de
transport o d’embalatge, de ceràmica.
- Aparells i articles per a usos químics o altres usos tècnics:

6909.11 — De porcellana
6909.12 — Articles d’una durada equivalent a 9 o més en l’escala de Mohs
6909.19 — Altres
6909.90 - Altres

69.10 Aigüeres, lavabos, columnes de lavabos, banyeres, bidets, tasses de WC, dipòsits de descàrrega
d’aigua, urinaris i aparells fixos similars per a usos sanitaris, de ceràmica.

6910.10 - De porcellana
6910.90 - Altres

69.11 Vaixella, altres articles de la llar o d’economia domèstica i articles d’higiene o de tocador, de
porcellana.

6911.10 - Articles pel servei de la taula o de la cuina
6911.90 - Altres

69.12 6912.00 Vaixella, altres articles de la llar o d’economia domèstica i articles d’higiene o de tocador, de
ceràmica, altres que de porcellana.

69.13 Estatuetes i altres objectes d’ornamentació de ceràmica.
6913.10 - De porcellana
6913.90 - Altres

69.14 Altres articles de ceràmica.
6914.10 - De porcellana
6914.90 - Altres



Capítol 70. Vidre i articles de vidre

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els articles del núm. 32.07 (compo-
sicions vitrificables, sinteritzats de vi-
dre, altres vidres en forma de
pólvores, de granalles, de lamel·les o
de flocs, per exemple);

b) els articles del Capítol 71 (bijuteria,
per exemple);

c) els cables de fibres òptiques del
núm. 85.44, els aïlladors per a l’electri-
citat (núm. 85.46) i les peces aïllants
del núm. 85.47;

d) les fibres òptiques, els elements
d’òptica treballats òpticament, les xe-
ringues hipodèrmiques, els ulls artifi-
cials, així com els termòmetres,
baròmetres, areòmetres, densímetres i
altres articles i instruments del Capítol
90;

e) els aparells d’enllumenat, els llums
publicitaris, els rètols lluminosos, les
plaques indicadores lluminoses i els
articles similars, que posseeixin una
font d’il·luminació fixada permanent-
ment, així com llurs parts, del núm.
94.05;

f) els jocs, les joguines i els accessoris
per a arbres de Nadal, així com els al-
tres articles del Capítol 95, que no si-
guin els ulls sense mecanisme per a
nines o per a altres articles del Capítol
95;

g) els botons, els vaporitzadors, els
termos muntats i altres articles del
Capítol 96.

2. Als núm. 70.03, 70.04 i 70.05:

a) no es consideren com a “treballats”
els vidres que han sofert operacions
abans del recuit;

b) el tallat de forma no té cap incidèn-
cia sobre la classificació del vidre en
plaques o en fulls;

c) per “capes absorbents” o reflectores
s’entén capes metàl·liques o de com-
postos químics (òxids metàl·lics, per
exemple), de gruix microscòpic, que
absorbeixen particularment els raigs
infraroigs o milloren les qualitats re-
flectores del vidre sense anul·lar-ne la
seva transparència o la translucidesa o

que impedeixen que la superfície del
vidre reflecteixi la llum.

3. Els productes especificats al núm.
70.06 queden classificats en aquesta po-
sició, àdhuc si presenten el caràcter d’ar-
ticles.

4. Al núm. 70.19 es considera com a
“llana de vidre”:

a) les llanes minerals el contingut de
sílice (SiO2) de les quals sigui igual o
superior al 60% en pes;

b) les llanes minerals el contingut de
sílice (SiO2) de les quals sigui inferior
al 60%, però el contingut d’òxids alca-
lins (K2O o Na2O) sigui superior al 5%
en pes o el contingut d’anhídrid bòric
(B2O3) sigui superior al 2% en pes.

Les llanes minerals que no compleixin
aquestes condicions pertanyen al núm.
68.06.

5. A la Nomenclatura, els quars i altra
sílice fosos són considerats com a “vi-
dre”.
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Nota de sotsposicions
1. Als núm. 7013.21, 7013.31 i 7013.91

l’expressió “cristall al plom” només co-
breix el vidre amb un contingut de
monòxid de plom (PbO) igual o superior
al 24% en pes.
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Núm. de posició Codi del S.H.
70.01 7001.00 Vidre polvoritzat i altres deixalles i residus de vidre; vidre en massa.

70.02 Vidre en boletes (altres que les microesferes del núm. 70.18), barres, varetes o tubs, no
treballat.

7002.10 - Boletes
7002.20 - Barres o varetes

- Tubs:
7002.31 — De quars o d’altra sílice fosos
7002.32 — D’altre vidre d’un coeficient de dilatació lineal no superior a 5x10-6 per kelvin entre 0º i 300ºC
7002.39 — Altres

70.03 Vidre anomenat “colat”, en plaques, fulls o perfils, àdhuc amb capa absorbent, reflectant o no
reflectant, però no treballat altrament.
- Plaqués i fulls, no armats

7003.12 — Colorats en la massa, opacificats, plaqués (dublés) o amb capa absorbent, reflectant o no reflectant
7003.19 — Altres
7003.20 - Plaqués i fulls, armats
7003.30 - Perfils

70.04 Vidre estirat o bufat, en fulls, àdhuc amb capa absorbent, reflectant o no reflectant, però no
treballat altrament.

7004.20 - Vidre acolorit en la massa, opacificat, plaqués (dublés) o amb capa absorbent, reflectant o no
reflectant

7004.90 - Altre vidre

70.05 Cristall (vidre flotat i vidre esmerilat o polit per una o per les dues cares) en plaques o en fulls,
àdhuc amb capa absorbent, reflectant o no reflectant, però no treballat altrament.

7005.10 - Cristall no armat, amb capa absorbent, reflectant o no reflectant
- Altre vidre no armat:

7005.21 — Acolorit en la massa, opacificat, plaqués (dublés) o simplement esmerilat
7005.29 — Altre
7005.30 - Cristall armat

70.06 7006.00 Vidre dels núm. 70.03, 70.04 o 70.05, corbat, bisellat, gravat, foradat, esmaltat o treballat
altrament, però no emmarcat ni associat a d’altres matèries.

70.07 Vidre de seguretat, consistent en vidres trempats o formats per fulls encolats els uns amb els
altres.
- Vidres trempats:

7007.11 — De dimensions i formats que permeten emprar-los en automòbils, vehicles aeris, vaixells o altres
vehicles

7007.19 — Altres
- Vidres formats per fulls encolats els uns amb els altres:

7007.21 — De dimensions i formats que permeten emprar-los en automòbils, vehicles aeris, vaixells o altres
vehicles

7007.29 — Altres

70.08 7008.00 Vidrieres aïllants de parets múltiples.

70.09 Miralls de vidre, àdhuc emmarcats, inclosos els miralls retrovisors.
7009.10 - Miralls retrovisors per a vehicles

- Altres:
7009.91 — No emmarcats
7009.92 — Emmarcats



438 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006

70.10 Bombones, ampolles, flascons, bocals, pots, embalatges tubulars, botelles i altres recipients de
transport o d’embalatge, de vidre; pots de conserves de vidre; taps, tapadores i altres
dispositius de tancament, de vidre.

7010.10 - Ampolles
7020.20 - Taps, tapes i altres dispositius de tancament

- Altres, d’un contingut:
7010.91 — Que passin d’un litre
7010.92 — Que passin de 0,33 l però que no excedeixin 1 l
7010.93 — Que passin de 0,15 l però sense excedir 0,33 l
7010.94 — Sense excedir 0,15 l

70.11 Ampolles i cobertes tubulars, obertes, i llurs parts, de vidre, sense accessoris, per a bombetes
elèctriques, tubs catòdics o similars.

7011.10 - Per a l’enllumenat elèctric
7011.20 - Per a tubs catòdics
7011.90 - Altres

70.12 7012.00 Ampolles de vidre per a termos o per a d’altres recipients isotèrmics, l’aïllament dels quals
s’obté mitjançant el buit.

70.13 Objectes de vidre per al servei de la taula, per a la cuina, de tocador, de despatx, per a
l’ornament d’estatges o usos similars, altres que els dels núm. 70.10 o 70.18.

7013.10 - Objectes de vitroceràmica
- Vasos per a beure, altres que de vitroceràmica:

7013.21 — De vidre al plom
7013.29 — Altres

- Objectes per al servei de la taula (altres que els vasos per a beure) o per la cuina, altres que
vitroceràmica:

7013.31 — De vidre al plom
7013.32 — De vidre d’un coeficient de dilatació lineal no superior a 5x10-6 per kelvin entre 0ºC i 300ºC
7013.39 — Altres

- Altres objectes:
7013.91 — De vidre al plom
7013.99 — Altres

70.14 7014.00 Objectes de senyalització i elements d’òptica de vidre (altres que els del núm. 70.15), no
treballats òpticament.

70.15 Vidres de rellotgeria i vidres anàlegs, vidres per a òptica corrent o mèdica, bombats, corbats,
buidats o similars, no treballats òpticament; esferes (boles) buides i llurs segments, de vidre,
per a la fabricació d’aquests vidres.

7015.10 - Vidres per òptica mèdica
7015.90 - Altres

70.16 Llambordes, lloses, maons, rajoles, teules i altres articles, de vidre premsat o emmotllat, àdhuc
armat, per a l’edificació o la construcció; cubs, daus i altres tipus de vidre, àdhuc damunt de
suport, per a mosaics o decoracions similars; vidres muntats en vitralls; vidre anomenat
“multicel·lular” o vidre “escuma” en blocs, panells, plaqués, conquilles o formes similars.

7016.10 - Cubs, daus i altres vidres, àdhuc damunt de suport, per a mosaics o decoracions similars
7016.90 - Altres

70.17 Objectes de vidre de laboratori, d’higiene o de farmàcia, àdhuc graduats o aforats.
7017.10 - De quars o d’altra sílice fosos
7017.20 - D’altre vidre d’un coeficient de dilatació no superior a 5x10-6 per kelvin entre 0ºC i 300ºC
7017.90 - Altre

70.18 Perles de vidre, imitacions de perles fines o de cultiu, imitacions de pedres gemmes i articles
similars d’aquest gènere, i llurs productes altres que la bijuteria; ulls de vidre altres que de
pròtesi; estatuetes i altres objectes d’ornament, de vidre treballat amb bufador (vidre filat),
altres que la bijuteria; microesferes de vidre d’un diàmetre no superior a 1 mm.

7018.10 - Perles de vidre, imitacions de perles fines o de cultiu, imitacions de pedres gemmes i articles similars
d’aquest gènere

7018.20 - Microesferes de vidre d’un diàmetre no superior a 1 mm
7018.90 - Altres



Secció XIV. Perles fines o de
cultiu, pedres gemmes i
similars, metalls preciosos,
plaqués o dublés damunt
metalls preciosos i objectes
fets d’aquestes matèries;
bijuteria; monedes

Capítol 71. Perles fines o de cultiu,
pedres gemmes o similars, metalls
preciosos, plaqués o dublés damunt
metalls preciosos i objectes fets
d’aquestes matèries; bijuteria; monedes

Notes
1. Sota reserva de l’aplicació de la Nota

1 a) de la secció VI i de les excepcions
previstes a continuació, entra al present
Capítol qualsevol article compost total-
ment o parcialment:

a) de perles fines o de cultiu o de pe-
dres gemmes o de pedres sintètiques o
reconstituïdes; o

b) de metalls preciosos o de plaqués o
dublés de metalls preciosos.

2.a) Els núm. 71.13, 71.14 i 71.15 no in-
clouen els articles en què els metalls pre-
ciosos o els plaqués o dublés de metalls
preciosos no són més que simples acces-
soris o ornaments de mínima importàn-
cia (inicials, monogrames, virolles,
franges, per exemple); el punt b) de la
Nota 1 precedent no fa referència als arti-
cles del gènere.*

* la part subratllada de la Nota 2a) és
una menció facultativa.
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70.19 Fibres de vidre (inclosa la llana de vidre) i articles fets d’aquestes matèries (fils, teixits, per exemple).
- Metxes, estratifils (rovings) i fils, tallats o no:

7019.11 — Fils tallats, d’una llargada que no excedeixi de 50 mm
7019.12 — Fils estratificats (rovings)
7019.19 — Altres

- Veles, cobrellits, “mats”, matalassos, panells i altres productes similars no texturats:
7019.31 — “Mats”
7019.32 — Veles
7019.39 — Altres
7019.40 - Teixits de fils estratificats (rovings)

- Altres teixits:
7019.51 — D’una amplada que no excedeixi 30 cm
7019.52 — D’una llargada que excedeixi de 30 cm, d’armadura de tela, d’un pes inferior a 250 g/m2, de

filaments d’una titulació de fils simples de 136 tex o menys
7019.59 — Altres
7019.90 - Altres

70.20 7020.00 Altres articles de vidre.



b) Només pertanyen al núm. 71.16 els
articles que no contenen metalls pre-
ciosos ni plaqués o dublés de metalls
preciosos, o bé que sols en contenen
en forma de simples accessoris o orna-
ments de mínima importància.

3. El present capítol no inclou:

a) Les amalgames de metalls preciosos
i els metalls preciosos en estat col·loï-
dal (núm. 28.43);

b) Les lligadures esterilitzades per a
sutures quirúrgiques, els productes
d’obturació dental i altres articles del
Capítol 30;

c) Els articles del Capítol 32 (llustres
líquids, per exemple);

d) Els catal i tzadors suportats
(núm.38.15);

e) Els articles dels núm. 42.02 i 42.03
descrits a la nota 2 B) del capítol 42;

f) Els articles dels núm. 43.03 o 43.04;

g) Els productes de la Secció XI (ma-
tèries tèxtil i articles fets d’aquestes
matèries);

h) El calçat, les peces per a cobrir el
cap i els altres articles del capítols 64 o
65;

ij) Els paraigües, bastons i altres arti-
cles del Capítol 66;

k) Els articles recoberts de pólvores de
diamant o de pólvores de pedres gem-
mes o de pólvores de pedres sintèti-
ques, consistents en articles a base
d’abrasius dels núm. 68.04 o 68.05 o
bé en eines del Capítol 82; les eines o
articles del Capítol 82 la part activa
dels quals està constituïda per pedres
gemmes, pedres sintètiques o recons-
tituïdes; les màquines, els aparells i el
material elèctric i llurs parts, de la sec-
ció XVI. Tanmateix, els articles i parts
d’aquests articles fets totalment de pe-
dres gemmes o de pedres sintètiques o
reconstituïdes, resten inclosos en el
present capítol, exceptuats els safirs i
els diamants treballats, sense muntar,
per agulles de lectura (núm. 85.22);

l) Els articles dels Capítols 90, 91 o 92
(instruments científics, rellotgeria i
instruments de música);

m) Les armes i llurs parts (Capítol 93);

n) Els articles a què fa referència la
Nota 2 del Capítol 95;

o) Els articles classificats al Capítol 96
d’acord amb la Nota 4 d’aquest capítol;

p) Les produccions originals de l’art
estatuari o de l’escultura (núm. 97.03),
els objectes de col·lecció (núm.97.05) i
els objectes amb una antiguitat supe-
rior a 100 anys (núm. 97.06). Tanma-
teix, les perles fines o de cultiu i les
pedres gemmes resten incloses al pre-
sent capítol.

4.a) S’entén per “metalls preciosos”
l’argent, l’or i el platí.

b) El terme “platí” abraça el platí, l’iri-
di, l’osmi, el pal·ladi, el rodi i el ruteni.

c) Els termes “pedres gemmes” i “pe-
dres sintètiques o reconstituïdes” no
inclouen les substàncies mencionades
a la Nota 2 b) del Capítol 96.

5. Al present capítol són considerats
com a “aliatges de metalls preciosos”, els
aliatges (inclosos les barreges sinteritza-
des i els compostos intermetàl·lics) que
contenen un o més metalls preciosos,
sempre que el pes del metall preciós, o
d’un dels metalls preciosos, sigui com a
mínim igual al 2% del pes de l’aliatge. Els
aliatges de metalls preciosos han estat
classificats de la manera següent:

a) tot aliatge que contingui en pes el
2% o més de platí figura classificat com
a aliatge de platí;

b) tot aliatge que contingui en pes el
2% o més d’or, però que no contingui
platí o que contingui menys del 2% de
platí, figura classificat com a aliatge
d’or;

c) tot altre aliatge que contingui en pes
el 2% o més d’argent figura classificat
com a aliatge d’argent.

6. Llevat de disposicions contràries,
qualsevol referència, dintre la Nomen-
clatura, a metalls preciosos o a un o a di-
versos metalls preciosos designats pel
nom, s’estén també als aliatges classifi-
cats amb aquests metalls per aplicació de
la Nota 5. L’expressió “metall preciós” no
cobreix els articles definits a la Nota 7, ni
els metalls comuns o les matèries no me-
tàl·liques, platinats, daurats o argentats.

7. A la Nomenclatura s’entén per “pla-
qués o dublés” de metalls preciosos els

articles que tenen un suport de metall i
una o diverses cares recobertes de me-
talls preciosos per soldadura, laminat en
calent o per un procediment mecànic si-
milar. Llevat de disposicions contràries,
els articles fets de metalls comuns amb
incrustacions de metalls preciosos són
considerats com a plaqués o dublés.

8. Sota reserva de les disposicions de
la nota 1 a) de la secció VI, els productes
represos a la descripció del núm. 71.12
s’han de classificar en aquesta subposi-
ció i no en cap alta posició de la nomen-
clatura.

9. Al núm. 71.13, s’entén per “articles
de joieria”:

a) els objectes petits d’ornament
(anells, braçalets, collarets, agulles de
pit, arracades, cadenes de rellotge,
penjolls, agulles de corbata, botons de
puny, medalles o insígnies religioses o
altres, per exemple);

b) els articles d’ús personal que es por-
ten damunt la persona, així com els ar-
ticles de butxaca o de portamonedes
(estoigs de cigars o de cigarrets, taba-
queres, bomboneres i polvoreres, bos-
ses de cota de malla o rosaris, per
exemple).

Al mateix número, s’entén per “articles
d’argenteria” els articles de joieria a base
de metalls preciosos o de plaqués o du-
blés de metalls preciosos que portin per-
les fines, de cultiu o falses, pedres
gemmes o falses, pedres sintètiques o re-
constituïdes o bé parts fetes de petxina,
nacre, ivori, ambre natural o reconstituït,
atzabeja o corall.

10. Al núm. 71.14 s’entén per “articles
d’orfebreria” objectes com ara els desti-
nats al servei de la taula, del tocador, els
ornaments de despatx, els serveis de fu-
madors, els objectes d’ornament interior
o els articles per a l’exercici dels cultes.

11. Al núm. 71.17 s’entén per “bijute-
ria” els articles de la natura dels que es-
tan definits a la Nota 9 a) (exceptuats els
botons i altres articles del núm. 96.06, les
pintes, passadors i similars i les agulles
per a cabells del núm. 96.15) que no por-
ten perles fines ni de cultiu, pedres gem-
mes, pedres sintètiques o reconstituïdes,
ni - si no és en forma d’ornaments o d’ac-
cessoris de mínima importància - metalls
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preciosos o dublés o plaqués de metalls
preciosos.

Notes de sotsposicions
1. Als núm. 7106.10, 7108.11, 7110.11,

7110.21, 7110.31 i 7110.41, els termes
“pólvores” i “en pols” cobreixen els pro-
ductes que passen a través d’un sedàs
d’una obertura de malla de 0,5 mm en
una proporció igual o superior al 90% en
pes.

2. Malgrat les disposicions de la Nota 4
b) del present capítol, als núm. 7110.11 i
7110.19, el terme “platí” no cobreix l’iri-
di, l’osmi, el pal·ladi, el rodi i el ruteni.

3. Als efectes de classificació dels aliat-
ges en les sotsposicions del núm. 71.10,
cada aliatge ha de classificar-se amb el
dels metalls: platí, pal·ladi, rodi, iridi,
osmi o ruteni que predomini en pes so-
bre cada un d’aquests altres metalls.
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Núm. de posició Codi del S.H
I. Perles fines o de cultiu, pedres gemmes i similars

71.01 Perles fines o de cultiu, àdhuc treballades o assortides però no enfilades, ni muntades ni
encastades; perles fines o de cultiu, no assortides, enfilades temporalment per facilitar-ne el
transport.

7101.10 - Perles fines
- Perles de cultiu:

7101.21 — En brut
7101.22 — Treballades

71.02 Diamants, àdhuc treballats, però no muntats ni encastats.
7102.10 - No triats

- Industrials:
7102.21 — En brut o simplement serrats, exfoliats o desbrutats
7102.29 — Altres

- No industrials:
7102.31 — En brut o simplement serrats, exfoliats o desbrutats
7102.39 — Altres

71.03 Pedres gemmes (precioses o fines) altres que els diamants, àdhuc treballades o assortides però
no enfilades, ni muntades ni encastades; pedres gemmes (precioses o fines) altres que els
diamants, no assortides, enfilades temporalment per facilitar el transport.

7103.10 - En brut o simplement serrades o desbastades
- Treballades altrament:

7103.91 — Robins, safirs i maragdes
7103.99 — Altres

71.04 Pedres sintètiques o reconstituïdes, àdhuc treballades o assortides però no enfilades ni
muntades ni encastades; pedres sintètiques o reconstituïdes no assortides enfilades
temporalment per facilitar-ne el transport.

7104.10 - Quars piezoelèctric
7104.20 - Altres, en brut o simplement serrades o desbastades
7104.90 - Altres

71.05 Pólvores de diamant i de pedres gemmes o de pedres sintètiques.
7105.10 - De diamants
7105.90 - Altres
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II. Metalls preciosos, plaqués o dublés de metalls preciosos

71.06 Argent (inclòs l’argent daurat o vermell i l’argent platinat), en formes en brut o
semitreballades, o en pólvores.

7106.10 - Pólvores
- Altres:

7106.91 — En formes en brut
7106.92 — En formes semitreballades

71.07 7107.00 Plaqués o dublés d’argent damunt de metalls comuns, en formes en brut o semitreballades.

71.08 Or (inclòs l’or platinat), en formes en brut o semitreballades, o en pólvores.
- Per a usos no monetaris:

7108.11 — Pólvores
7108.12 — En altres formes en brut
7108.13 — En altres formes semitreballades
7108.20 - Per a ús monetari

71.09 7109.00 Plaqués o dublés d’or damunt de metalls comuns o damunt d’argent, en formes en brut o
semitreballades.

71.10 Platí, en formes en brut o semitreballades, o en pólvores.
- Platí:

7110.11 — En formes en brut o en pólvores
7110.19 — Altres

- Pal·ladi:
7110.21 — En formes en brut o en pólvores
7110.29 — Altres

- Rodi:
7110.31 — En formes en brut o en pólvores
7110.39 — Altres

- Iridi, osmi i ruteni:
7110.41 — En formes en brut o en pólvores
7110.49 — Altres

71.11 7111.00 Plaqués o dublés de platí damunt de metalls comuns, damunt d’argent o damunt d’or, en
formes en brut o semitreballades.

71.12 Deixalles i residus de metalls preciosos o de plaqués o dublés de metalls preciosos; altres
deixalles i residus que contenen metalls preciosos o diversos components de metalls preciosos
del tipus que principalment és utilitzats per la recuperació dels metalls preciosos.

7112.10 - D’or, àdhuc de plaqué o dublé d’or, excloses les cendres d’orfebre que contenen altres metalls
preciosos

7112.20 - De platí, àdhuc de plaqué o dublé de platí, excloses les cendres d’orfebre que contenen altres metalls
preciosos

7112.90 - Altres

III. Joieria, argenteria i altres articles

71.13 Articles de joieria o d’argenteria i llurs parts, fets de metalls preciosos o de plaqués o dublés de
metalls preciosos.
- De metalls preciosos, àdhuc revestits, plaqués o dublés de metalls preciosos:

7113.11 — D’argent, àdhuc revestit, plaqué o dublé d’altres metalls preciosos
7113.19 — D’altres metalls preciosos, àdhuc revestits, plaqués o dublés de metalls preciosos
7113.20 - De plaqués o dublés de metalls preciosos damunt de metalls comuns

71.14 Articles d’orfebreria i llurs parts, fets de metalls preciosos o de plaqués o dublés de metalls
preciosos.
- De metalls preciosos, àdhuc revestits, plaqués o dublés de metalls preciosos:

7114.11 — D’argent, àdhuc revestit, plaqué o dublé d’altres metalls preciosos
7114.19 — D’altres metalls preciosos, àdhuc revestits, plaqués o dublés de metalls preciosos
7114.20 - De plaqués o dublés de metalls preciosos damunt de metalls comuns

71.15 Altres articles fets de metalls preciosos o de plaqués o dublés de metalls preciosos.



Secció XV. Metalls comuns i
productes fets d’aquests
metalls

Notes
1. La present secció no inclou:

a) els colors i les tintes fets a base de
pólvores o palletes metàl·liques, així
com els fulls per marcar amb ferro
(núm. 32.07 a 32.10, 32.12, 32.13 o
32.15);

b) el ferro-ceri i altres aliatges pi-
rofòrics (núm. 36.06);

c) els cascos metàl·lics i llurs parts me-
tàl·liques, dels núm. 65.06 o 65.07;

d) les muntures de paraigües i altres
articles del núm. 66.03;

e) els productes del Capítol 71 (aliat-
ges de metalls preciosos, metalls co-
muns plaqués o dublés de metalls
preciosos i bijuteria, per exemple);

f) els articles de la Secció XVI (màqui-
nes i aparells; material elèctric);

g) les vies fèrries muntades (núm.
86.08) i altres articles de la Secció XVII
(vehicles, vaixells, vehicles aeris);

h) els instruments i aparells de la Sec-
ció XVIII, incloses les molles de rellot-
geria;

ij) els perdigons (núm. 93.06) i altres
articles de la Secció XIX (armes i muni-
cions);

k) els articles del Capítol 94 (mobles,
somiers, aparells d’enllumenat, rètols
lluminosos i construccions prefabrica-
des, per exemple);
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7115.10 - Catalitzadors en forma de teles o de filats de platí
7115.90 - Altres

71.16 Articles fets de perles fines o de cultiu, de pedres gemmes o de pedres sintètiques o
reconstituïdes.

7116.10 - De perles fines o de cultiu
7116.20 - De pedres gemmes o de pedres sintètiques o reconstituïdes

71.17 Bijuteria de fantasia.
- En metalls comuns, àdhuc platejats, daurats o platinats:

7117.11 — Botons de punys i botons similars
7117.19 — Altres
7117.90 - Altres

71.18 Monedes.
7118.10 - Monedes sense curs legal, altres que les peces d’or
7118.9 0 - Altres



l) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs i articles d’esport, per exemple);

m) els sedassos de mà, els botons, els
portaplomes, els portamines, les plo-
mes i altres articles del Capítol 96 (pro-
ductes diversos);

n) els articles del Capítol 97 (objectes
d’art, per exemple).

2. A la nomenclatura s’entén per “parts
i subministrament d’ús general”:

a) els articles dels núm. 73.07, 73.12,
73.15, 73.17 o 73.18, així com els arti-
cles similars fets d’altres metalls co-
muns;

b) les molles i làmines de molles fetes
de metalls comuns, altres que les
molles de rellotgeria (núm. 91.14);

c) els articles dels núm. 83.01, 83.02,
83.08, 83.10, així com els marcs i els
miralls fets de metalls comuns del
núm. 83.06.

Als Capítols 73 a 76 i 78 a 82 (excep-
tuat el núm. 73.15), les mencions re-
ferents a les parts no cobreixen les parts i
subministraments d’ús general en el sen-
tit indicat.

A reserva de les disposicions del
paràgraf precedent i de la Nota 1 del
Capítol 83, els articles dels Capítols 82 o
83 estan exclosos dels Capítols 72 a 76 i
78 a 81.

3. A la nomenclatura s’entén per “me-
talls comuns”: la fosa, el ferro i l’acer, el
coure, el níquel, l’alumini, el plom, el
zinc, l’estany, el tungstè (wolframi), el
molibdè, el tàntal, el magnesi, el cobalt,
el bis nut, el cadmi, el titani, el zircone,
l’antimoni, el manganès, el beril·li, el
crom, el germani, el vanadi, el gal·li, el
hafni (celti), l’indi, el niobi (columbí), el
reni i el talli.

4. A la nomenclatura, pel terme “cer-
mets” s’entén un producte que contingui
una combinació heterogenia microscòpia
d’un component metàl·lic i d’un compo-
nent ceràmic. Aquest terme cobreix igual-
ment els metalls durs (carburs metàl·lics
freginats) que són carburs metàl·lics fregi-
nats amb metall.

5. Regla dels aliatges (altres que els
ferro-aliatges i els aliatges mares definits
als Capítols 72 i 74):

a) els aliatges de metalls comuns estan
classificats amb el metall que predo-
mina en pes sobre cada un dels altres
constituents;

b) els aliatges de metalls comuns de la
present secció i d’elements no perta-
nyents a aquesta secció estan classifi-
cats com a aliatges de metalls comuns
de la present secció quan el pes total
d’aquests metalls és igual o superior
als dels altres elements;

c) les barreges sinteritzades de pólvo-
res metàl·liques, les barreges hetero-
gènies íntimes obtingudes per fusió
(altres que els cermets) i els compos-
tos intermetàl·lics segueixen el règim
dels aliatges.

6. Llevat de disposicions contràries,
tota referència a un metall comú a la No-
menclatura s’estén també als aliatges
classificats amb aquest metall per aplica-
ció de la Nota 5.

7. Regla dels articles compostos:

Llevat de disposicions contràries com
a conseqüència del text de les posicions,
els articles fets de metalls comuns o con-
siderats com a tals, que continguin dos o
més metalls comuns, es classifiquen amb
l’article corresponent del metall predo-
minant en pes sobre cada un dels altres
metalls.

Per a l’aplicació d’aquesta regla, es
considera que:

a) la fosa, el ferro i l’acer constitueixen
un sol metall;

b) els aliatges estan constituïts, per a la
totalitat de llur pes, pel metall del qual
segueixen el règim per aplicació de la
Nota 5;

c) un cermet del núm. 81.13 consti-
tueix un sol metall comú.

8. A la present secció s’entén per:

a) “Deixalles i residus”

les deixalles i els residus metàl·lics
procedents de la fabricació o de la me-
canització dels metalls i els articles fets
de metalls definitivament inutilitzables
com a tals a conseqüència de ruptures,
talls, desgast o d’altres motius.

b) “Pólvores”

els productes que passen a través d’un
sedàs d’una obertura de malla d’1 mm
en una proporció igual o superior al
90% en pes.

Capítol 72. Fosa, ferro i acer

Notes
1. En aquest capítol, i pel que fa als

apartats d), e) i f) de la present nota, a la
Nomenclatura, es considera com a:

a) “Foses en brut”

els aliatges ferro-carboni que no es
presten pràcticament a la deformació
plàstica, que contenen en pes més del
2% de carboni i que poden contenir en
pes un o diversos elements més en les
proporcions següents:

10% o menys de crom
6% o menys de manganès
3% o menys de fòsfor
8% o menys de silici
10% o menys, en conjunt, d’altres ele-
ments.

b) “Foses spiegel”

els aliatges ferro-carboni que conte-
nen en pes més del 6% però no més
del 30% de manganès i que satisfan,
pel que fa a les altres característiques,
la definició de la Nota 1 a).

c) “Ferro-aliatges”

els aliatges en forma de lingots, mas-
ses o formes primàries similars, en for-
mes obtingudes pel procediment de la
colada contínua o en granalles o en
pólvores, àdhuc aglomerats, emprats
correntment com a productes d’apor-
tació en la preparació d’altres aliatges,
o bé com a desoxidants, dessulfurants
o per a usos similars en la siderúrgia,
que no es presten generalment a la de-
formació plàstica i que contenen en
pes 4% o més de ferro i un o diversos
elements en les proporcions següents:

més del 10% de crom
més del 30% de manganès
més del 3% de fòsfor
més del 8% de silici
més del 10% en conjunt d’altres ele-
ments, exclòs el carboni, amb un per-
centatge de coure que tanmateix no
pot ultrapassar el 10%.
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d) “Acers”

les matèries ferroses altres que les del
núm. 72.03 que, exceptuats certs tipus
d’acers produïts en forma de peces
emmotllades, es presten a la deforma-
ció plàstica i contenen en pes el 2% o
menys de carboni. Tanmateix, els
acers amb crom poden tenir un con-
tingut de carboni més elevat.

e) “Acers inoxidables”

els acers aliats que contenen en pes
1,2% o menys de carboni i 10,5% o
més de crom, amb altres elements o
sense.

f) “Altres acers aliats”

els acers que no satisfan la definició
dels acers inoxidables i que contenen
en pes un o més d’un dels elements
que figuren a continuació en les pro-
porcions següents:

0,3% o més d’alumini
0,0008% o més de bor
0,3% o més de crom
0,3% o més de cobalt
0,4% o més de coure
0,4% o més de plom
1,65% o més de manganès
0,08% o més de molibdè
0,3% o més de níquel
0,06% o més de niobi
0,6% o més de silici
0,05% o més de titani
0,3% o més de tungstè (volfram)
0,1% o més de vanadi
0,05% o més de zirconi
0,1% o més d’altres elements (llevat
del sofre, del fòsfor, del carboni i del
nitrogen) presos individualment.

g) “Rebuigs lingotats de ferro o d’acer”

els productes colats de manera basta
en forma de lingots sense massalotes o
de masses que presenten grans defec-
tes superficials i no satisfan, pel que fa
a la composició química, les defini-
cions de les foses en brut, de les foses
spiegel o dels ferroaliatges.

h) “Granalles”

els productes que passen a través d’un
sedàs d’una obertura de malla d’1 mm
en una proporció inferior al 90% en
pes, i a través d’un sedàs d’una obertu-
ra de malla de 5 mm en una proporció
igual o superior al 90% en pes.

ij) “Semiproductes”

els productes de secció plena obtin-
guts per colada contínua, àdhuc si han
sofert una laminació basta en calent; i
els altres productes de secció plena
que han sofert simplement una la-
minació basta en calent o han estat
simplement desbastats per forja o per
martellatge, inclosos els escalaborns
per a perfils.

Aquests productes no es presenten
enrotllats.

k) “Productes laminats plans”

els productes laminats de secció trans-
versal plena rectangular que no satis-
fan la definició precisada a la Nota i j)
anterior,

enrotllats en espires superposades, o

no enrotllats, amb una amplada com a
mínim igual a deu vegades el gruix si
aquest és inferior a 4,75 mm o amb
una amplada superior a 150 mm si el
gruix és de 4,75 mm o més, sense
tanmateix ultrapassar la meitat de
l’amplada.

Queden classificats com a productes
laminats plans els productes del gène-
re que presentin motius en relleu pro-
cedents directament del laminat
(canals, estries, gofrats, llàgrimes, bo-
tons o rombes, per exemple), així com
els perforats, ondulats, polits, sempre
que aquests motius no tinguin l’efecte
de conferir-los el caràcter d’articles o
de productes ja inclosos en altres par-
tides.

Els productes laminats plans de forma
altra que quadrada o rectangular i de
qualsevol dimensió han de classifi-
car-se com a productes d’una amplada
de 600 mm o més, sempre que no tin-
guin el caràcter d’articles o de produc-
tes ja inclosos en altres partides.

l) “Fil màquina”

els productes laminats en calent, en-
rotllats en espires no arrenglerades
(en corones), la secció transversal ple-
na dels quals tingui forma de cercle,
de segment circular, d’oval, de qua-
drat, de rectangle, de triangle o d’un
altre polígon convex (inclosos els cer-
cles aplanats i els rectangles modifi-
cats, dels quals dos dels costats

oposats tenen forma d’arcs convexes,
els dos altres essent rectilínies, iguals i
paral·lels). Aquests productes poden
presentar esmotxadures, inflaments,
cavitats o relleus obtinguts en el curs
del laminat (acers d’armadura per a
formigó).

m) “Barres”

els productes que no satisfan cap de
les definicions i j), k) o l) anteriors ni la
definició dels fils i la secció transversal
plena i constant dels quals tingui for-
ma de cercle, de segment circular, d’o-
val, de quadrat, de rectangle, de
triangle o d’un altre polígon convex
(inclosos els cercles aplanats i els rec-
tangles modificats, dels quals dos dels
costats oposats tenen forma d’arcs
convexes, els dos altres essent rec-
tilínies, iguals i paral·lels). Aquests
productes poden:

presentar esmotxadures, inflaments,
cavitats o relleus obtinguts en el curs
del laminat (barres d’armadura per a
formigó);

haver sofert una torsió després del la-
minat.

n) “Perfils”

els productes d’una secció transversal
plena i constant que no satisfan cap de
les definicions precisades als apartats i
j), k), l) o m) anteriors ni la definició
dels fils.

El Capítol 72 no inclou els productes
dels núm. 73.01 o 73.02.

o) “Fils”

els productes obtinguts en fred, en-
rotllats, amb secció transversal de
qualsevol forma, plena i constant, que
no satisfan la definició dels productes
laminats plans.

p) “Barres buides per a perforacions”

les barres amb secció de qualsevol for-
ma, aptes per a la fabricació de tre-
pants, de les quals la màxima
dimensió exterior de la copa transver-
sal, superior a 15 mm però sense ultra-
passar 52 mm, sigui com a mínim el
doble de la màxima dimensió interior
(buit). Les barres buides de ferro o d’a-
cer que no satisfan aquesta definició
pertanyen al núm. 73.04.
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2. Els metalls ferrosos damunt un me-
tall ferrós de qualitat diferent segueixen
el règim del metall ferrós predominant
en pes.

3. Els productes de ferro o d’acer ob-
tinguts per electròlisi, per colada a pres-
sió o per sinterització estan classificats
en funció de la forma, de la composició i
de l’aspecte a les posicions correspo-
nents als productes anàlegs laminats en
calent.

Notes de sotsposicions
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Foses en brut aliades”

les foses en brut que contenen un o
més dels elements següents, en les
proporcions en pes indicades a conti-
nuació:

més del 0,2% de crom
més del 0,3% de coure
més del 0,3% de níquel
més del 0,1% de qualsevol dels ele-
ments següents: alumini, molibdè, tita-
ni, tungstè (volfram), vanadi.

b) “acers no aliats per a la fabricació de
cargols, perns, etc.”

els acers no aliats que contenen un o
més dels elements següents en les pro-
porcions en pes indicades a continua-
ció:

0,08% o més de sofre
0,1% o més de plom
més del 0,05% de seleni
més del 0,01% de tel·luri
més del 0,05% de bismut.

c) “Acers amb silici, anomenats
magnètics”

els acers que contenen en pes com a
mínim un 0,6% però no més del 6% de
silici i no més del 0,08% de carboni i
susceptibles de contenir en pes 1% o
menys d’alumini, exclòs qualsevol al-
tre element en una proporció que tin-
gui l’efecte de conferir-los el caràcter
d’altres acers aliats.

d) “Acers de tall ràpid”

els acers aliats que contenen, amb al-
tres elements o sense, com a mínim
dos dels tres elements següents: mo-
libdè, tungstè i vanadi, amb un contin-
gut total en pes igual o superior al 7%
per a aquests elements considerats en

conjunt, i que continguin el 0,6% o
més de carboni i del 3 al 6% de crom.

e) “Acers silico-manganosos”

els acers aliats que contenen en pes:

no més de 0,7%, de carboni,
0,5% o més, però no més d’1,9%, de
manganès, i
0,6% o més, però no més de 2,3% de
silici, exclòs qualsevol altre element
en una proporció que tingui l’efecte
de conferir-los el caràcter d’altres
acers aliats.

2. La classificació dels ferroaliatges a
les sotsposicions del núm. 72.02 obeeix
a la regla següent:

Un ferroaliatge és considerat com a bi-
nari i classificat a la sotsposició apropia-
da (si existeix) quan un sol dels elements
d’aliatge presenta un contingut superior
al percentatge mínim establert a la Nota
1 c) del capítol. Per analogia, se’l consi-
dera respectivament com a ternari o qua-
ternari quan dos o tres dels elements
d’aliatge tenen continguts superiors als
percentatges mínims indicats a l’esmen-
tada nota.
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Per a l’aplicació d’aquesta regla, els
elements no esmentats específicament a
la Nota 1 c) del present Capítol i coberts
pels termes “altres elements” han de
posseir tanmateix cadascun, un contin-
gut superior al 10% en pes.
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Núm. de posició Codi del S.H.
I. Productes bàsics; productes presentats en forma de granalles o de pólvores

72.01 Foses en brut i foses spiegel en lingots, masses o altres formes primàries.
7201.10 - Foses en brut no aliades que contenen en pes el 0,5% o menys de fòsfor
7201.20 - Foses en brut no aliades que contenen en pes més del 0,5% de fòsfor
7201.50 - Foses brutes en aliatge, foses spiegel

72.02 Ferro-aliatges.
- Ferromanganès:

7202.11 — Que conté en pes més del 2% de carboni
7202.19 — Altres

- Ferrosilici:
7202.21 — Que conté en pes més del 55% de silici
7202.29 — Altres
7202.30 - Ferro-silico-manganès

- Ferrocrom:
7202.41 — Que conté en pes més del 4% de carboni
7202.49 — Altres
7202.50 - Ferro-silico-crom
7202.60 - Ferroníquel
7202.70 - Ferromolibdè
7202.80 - Ferrotungstè i ferro-silico-tungstè

- Altres:
7202.91 — Ferrotitani i ferro-silico-titani
7202.92 — Ferrovanadi
7202.93 — Ferroniobi
7202.99 — Altres

72.03 Productes ferrosos obtinguts per reducció directa de minerals de ferro i altres productes
ferrosos esponjosos, a trossos, en esfèrules o en formes similars; ferro d’una puresa mínima en
pes del 99,94%, a trossos, en esfèrules o en formes similars.

7203.10 - Productes ferrosos obtinguts per reducció directa de minerals de ferro
7203.90 - Altres

72.04 Deixalles i residus de fosa, de ferro o d’acer (ferralla); residus lingotats de ferro o d’acer.
7204.10 - Deixalles i residus de fosa

- Deixalles i residus d’acers aliats:
7204.21 — D’acers inoxidables
7204.29 — Altres
7204.30 - Deixalles i residus de ferro o d’acer estanyats

- Altres deixalles i residus:
7204.4 1 — Ferritges, rulls, encenalls, serradures, llimalles i rebuigs d’operacions d’estampat o de retallament,

àdhuc en paquets
7204.49 — Altres
7204.50 - Residus lingotats

72.05 Granalles i pólvores de fosa en brut, de fosa spiegel, de ferro o d’acer.
7205.10 - Granalles

- Pólvores:
7205.21 — D’acers aliats
7205.29 — Altres

II. Ferro i acers no aliats
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72.06 Ferro i acers no aliats en lingots o altres formes primàries, exclòs el ferro del núm. 72.03.
7206.10 - Lingots
7206.90 - Altres

72.07 Semiproductes de ferro o d’acers no aliats.
- Que contenen en pes menys del 0,25% de carboni:

7207.11 — De secció transversal quadrada o rectangular i amb una amplada inferior a dues vegades el gruix
7207.12 — Altres, de secció transversal rectangular
7207.19 — Altres
7207.20 - Que contenen en pes el 0,25% o més de carboni

72.08 Productes laminats plans, de ferro o d’acers no aliats, d’una amplada de 600 mm o més,
laminats en calent, no plaquejats ni revestits.

7208.10 - Enrotllats, simplement laminats en calent, amb motius en relleu
- Altres, enrotllats, simplement laminats en calent, decapats:

7208.25 — D’un gruix de 4,75 mm o més
7208.26 — D’un gruix de 3 mm o més però inferior a 4,75 mm
7208.27 — D’un gruix inferior a 3 mm

- Altres, enrotllats, simplement laminats en calent:
7208.36 — D’un gruix que excedeixi 10 mm
7208.37 — D’un gruix de 4,75 mm o més però sense excedir 10 mm
7208.38 — D’un gruix de 3 mm o més però inferior a 4,75 mm
7208.39 — D’un gruix inferior a 3 mm
7208.40 - No enrotllats, simplement laminats en calent, presentant modificacions en relleu

- Altres, no enrotllats, simplement laminats en calent:
7208.51 — D’un gruix superior a 10 mm
7208.52 — D’un gruix de 4,75 mm o més però sense excedir 10 mm
7208.53 — D’un gruix de 3 mm o més però inferior a 4,75 mm
7208.54 — D’un gruix inferior a 3 mm
7208.90 - Altres

72.09 Productes laminats plans, de ferro o d’acers no aliats, d’una amplada de 600 mm o més,
laminats en fred, no plaquejats ni revestits.
- Enrotllats, simplement laminats en fred:

7209.15 — D’un gruix de 3 mm o més
7209.16 — D’un gruix superior a 1 mm però inferior a 3 mm
7209.17 — D’un gruix igual o superior a 0,5 mm però sense excedir 1 mm
7209.18 — D’un gruix inferior a 0,5 mm

- No enrotllats, simplement laminats en fred:
7209.25 — D’un gruix de 3mm o més
7209.26 — D’un gruix superior a 1 mm però inferior a 3 mm
7209.27 — D’un gruix igual o superior a 0,5 mm o més però sense excedir 1 mm
7209.28 — D’un gruix inferior a 0,5 mm
7209.90 - Altres

72.10 Productes laminats plans, de ferro o d’acers no aliats, d’una amplada de 600 mm o més,
plaquejats o revestits.
- Estanyats:

7210.11 — D’un gruix de 0,5 mm o més
7210.12 — D’un gruix inferior a 0,5 mm
7210.20 - Emplomats, inclòs el ferro esblaimat
7210.30 - Galvanitzats electrolíticament

- Altrament galvanitzats:
7210.41 — Ondulats
7210.49 — Altres
7210.50 - Revestits d’òxids de crom o de crom i òxids de crom

- Revestits d’alumini:
7210.61 — Recoberts d’aliatges d’alumini i de zinc
7210.69 — Altres
7210.70 - Pintats, envernissats o revestits de matèries plàstiques
7210.90 - Altres
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72.11 Productes laminats plans, de ferro o d’acers no aliats, d’una amplada inferior a 600 mm, no
plaquejats ni revestits.
- Simplement laminats en calent:

7211.13 — Laminats als quatre costats o en estries tancades, d’una llargada que excedeixi de 150 mm i d’un
gruix de 4 mm o més, no enrotllats i sense motius en relleu

7211.14 — Altres, d’un gruix de 4,75 mm o més
7211.19 — Altres

- Simplement laminats en fred:
7211.23 — Que continguin en pes menys de 0,25% de carboni
7211.29 — Altres
7211.90 - Altres

72.12 Productes laminats plans, de ferro o d’acers no aliats, d’una amplada inferior a 600 mm,
plaquejats o revestits.

7212.10 - Estanyats
7212.20 - Galvanitzats electrolíticament
7212.30 - Galvanitzats altrament
7212.40 - Pintats, envernissats o revestits de matèries plàstiques
7212.50 - Revestits altrament
7212.60 - Plaquejats

72.13 Fil màquina de ferro o d’acers no aliats.
7213.10 - Amb esmotxadures, inflaments, cavitats o relleus obtinguts en el curs del laminatge
7213.20 - Altres, en acers de decoletatge

- Altres:
7213.91 — De secció circular d’un diàmetre inferior a 14 mm
7213.99 — Altres

72.14 Barres de ferro o d’acers no aliats, simplement forjades, laminades o passades per la filera en
calent, i barres que han sofert una torsió després del laminatge.

7214.10 - Forjades
7214.20 - Amb esmotxadures, inflaments, cavitats o relleus obtinguts en el curs del laminatge o que han sofert

una torsió després del laminatge
7214.30 - Altres, en acers de decoletatge

- Altres:
7214.91 — De secció transversal rectangular
7214.99 — Altres

72.15 Altres barres de ferro o d’acers no aliats.
7215.1 0 - D’acers de decoletatge, simplement obtingudes o acabades en fred
7215.50 - Altres, simplement obtinguts o acabats en fred
7215.90 - Altres

72.16 Perfils de ferro o d’acers no aliats.
7216.10 - Perfils en U, en I o en H, simplement laminats o passats per la filera en calent, d’una alçada inferior a

80 mm
- Perfils en L o en T, simplement laminats o passats per la filera en calent, d’una alçada inferior a 80
mm:

7216.21 — Perfils en L
7216.22 — Perfils en T

- Perfils en U, en I o en H, simplement laminats o passats per la filera en calent, d’una alçada de 80 mm
o més:

7216.31 — Perfils en U
7216.32 — Perfils en I
7216.33 — Perfils en H
7216.40 - Perfils en L o en T simplement laminats o passats per la filera en calent, d’una alçària de 80 mm o més

7216.50 - Altres perfils, simplement laminats o passats per la filera en calent
- Perfilats, simplement obtinguts o acabats en fred:

7216.61 — Obtinguts a partir de productes laminats plans
7216.69 — Altres

- Altres:
7216.91 — Obtinguts o acabats en fred a partir de productes laminats plans
7216.99 — Altres
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72.17 Fils de ferro o d’acers no aliats.
7217.10 - No revestits, fins i tot polits
7217.20 - Galvanitzats
7217.30 - Revestits d’altres metalls comuns
7217.90 - Altres

III. Acers inoxidables

72.18 Acers inoxidables en lingots o altres formes primàries; semiproductes fets d’acers inoxidables.
7218.10 - Lingot i altres formes primàries

- Altres:
7218.91 — De secció transversal rectangular
7218.99 — Altres

72.19 Productes laminats plans fets d’acers inoxidables, d’una amplada de 600 mm o més.
- Simplement laminats en calent, enrotllats:

7219.11 — D’un gruix que excedeixi de 10 mm
7219.1 2 — D’un gruix de 4,75 mm o més però sense ultrapassar 10 mm
7219.13 — D’un gruix de 3 mm o més però inferior a 4,75 mm
7219.14 — D’un gruix inferior a 3 mm

- Simplement laminats en calent, no enrotllats:
7219.21 — D’un gruix superior a 10 mm
7219.22 — D’un gruix de 4,75 mm o més però sense ultrapassar 10 mm
7219.23 — D’un gruix de 3 mm o més però inferior a 4,75 mm
7219.24 — D’un gruix inferior a 3 mm

- Simplement laminats en fred:
7219.31 — D’un gruix de 4,75 mm o més
7219.32 — D’un gruix de 3 mm o més però inferior a 4,75 mm
7219.33 — D’un gruix superior a 1 mm però inferior a 3 mm
7219.34 — D’un gruix de 0,5 mm o més però sense ultrapassar 1 mm
7219.35 — D’un gruix inferior a 0,5 mm
7219.90 - Altres

72.20 Productes laminats plans fets d’acers inoxidables, d’una amplada inferior a 600 mm.
- Simplement laminats en calent:

7220.11 — D’un gruix de 4,75 mm o més
7220.12 — D’un gruix inferior a 4,75 mm
7220.20 - Simplement laminats en fred
7220.90 - Altres

72.21 7221.00 Fil màquina fet d’acers inoxidables.

72.22 Barres i perfils fets d’acers inoxidables:
- Barres simplement laminades o filades en calent:

7222.11 — De secció circular
7222.19 — Altres
7222.20 - Barres simplement obtingudes o acabades en fred
7222.30 - Altres barres
7222.40 - Perfils

72.23 7223.00 Fils fets d’acers inoxidables.

IV. Altres acers aliats; barres buides per a perforacions d’acers aliats o no aliats

72.24 Altres acers aliats en lingots o altres formes primàries; semiproductes d’altres acers aliats.
7224.10 - Lingots i altres formes primàries
7224.90 - Altres

72.25 Productes laminats plans fets d’altres acers aliats, d’una amplada de 600 mm o més.
- En acers de silici dits “ magnètics”:

7225.11 — Amb grans orientats
7225.19 — Altres
7225.20 - D’acers de tall ràpid
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7225.30 - Altres, simplement laminats en calent, enrotllats
7225.40 - Altres, simplement laminats en calent, no enrotllats
7225.50 - Altres, simplement laminats en fred

- Altres:
7225.91 — Galvanitzats electrolíticament
7225.92 — Altrament galvanitzats
7225.99 — Altres

72.26 Productes laminats plans fets d’altres acers aliats, d’una amplada inferior a 600 mm.
- En acer o silici dits “magnètics”:

7226.11 — En grans orientats
7226.19 — Altres
7226.20 — D’acers de tall ràpid

- Altres:
7226.91 — Simplement laminats en calent
7226.92 — Simplement laminats en fred
7226.93 — Galvanitzats electrolíticament
7226.94 — Galvanitzats altrament
7226.99 — Altres

72.27 Fil màquina fet d’altres acers aliats.
7227.10 - D’acers de talls ràpid
7227.20 - D’acers silíco-manganosos
7227.90 - Altres

72.28 Barres i perfils fets d’altres acers aliats; barres buides interiorment per a perforacions, fetes
d’acers aliats o no aliats.

7228.10 - Barres fetes d’acers de tall ràpid
7228.20 - Barres fetes d’acers silico-manganosos
7228.30 - Altres barres, simplement laminades o passades per la filera en calent
7228.40 - Altres barres, simplement forjades
7228.50 - Altres barres, simplement obtingudes o acabades en fred
7228.60 - Altres barres
7228.70 - Perfils
7228.80 - Barres buides interiorment per a perforacions

72.29 Fils fets d’altres acers aliats.
7229.10 - D’acers de tall ràpid
7229.20 - D’acers silíco-manganosos
7229.90 - Altres



Capítol 73. Productes de fosa, de
ferro o d’acer

Notes
1. En aquest capítol s’entén per “foses”

els productes obtinguts per emmotlla-
ment en els quals el ferro predomina en
pes sobre cada un dels altres elements, i
que no satisfan la composició química
dels acers especificada a la Nota 1 d) del
Capítol 72.

2. Als efectes del present capítol s’en-
tén pel terme “fils” els productes obtin-
guts en calent o en fred la secció
transversal dels quals, qualsevol que en
sigui la seva forma, no excedeix de 16
mm en la màxima dimensió.
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Núm. de posició Codi del S.H
73.01 Planxes d’apuntalament de ferro o d’acer, àdhuc perforades o fetes d’elements units; perfils

obtinguts per soldadura, de ferro o d’acer.
7301.10 - Planxes d’apuntalament
7301.20 - Perfils

73.02 Elements de vies fèrries, de fosa, de ferro o d’acer: carrils, contracarrils i cremalleres, agulles,
cors de via, barres de desviament i altres elements d’encreuament o de canvi de vies, travesses,
plaques d’unió de carrils, coixinets, encunys, bases d’assentament, plaques de mordassa,
plaques i barres de separació i altres peces especialment concebudes per a la col·locació, la
unió o la fixació dels carrils.

7302.10 - Carrils
7302.20 - Travesses
7302.30 - Agulles, cors de via, barres de desviament i altres elements d’encreuament o de canvi de vies
7302.40 - Plaques d’unió de carrils i bases d’assentament
7302.90 - Altres

73.03 7303.00 Tubs, conduccions i perfils buits, fets de fosa.

73.04 Tubs, conduccions i perfils buits, sense soldadura, fets de ferro o d’acer.
7304.10 - Tubs i conduccions dels tipus emprats per a oleoductes o gasoductes

- Tubs i tuberies d’apuntalament o de producció de tiges de perforació, dels tipus utilitzats per
l’extracció de petroli o gas:

7304.21 — Tiges de perforació
7304.29 — Altres

- Altres, de secció circular, en ferro o acers no aliats:
7304.31 — Estirats o laminats en fred
7304.39 — Altres

- Altres, de secció circular, fets d’acers inoxidables:
7304.41 — Estirats o laminats en fred
7304.4 9 — Altres

- Altres, de secció circular, fets d’altres acers aliats:
7304.51 — Estirats o laminats en fred
7304.59 — Altres
7304.90 - Altres

73.05 Altres tubs i conduccions (soldats o reblats, per exemple), de seccions circulars, d’un diàmetre
exterior superior a 406,4 mm, fets de ferro o d’acer.
- Tubs i conduccions dels tipus emprats per a oleoductes o gasoductes:

7305.11 — Soldats longitudinalment per arc immergit
7305.12 — Soldats longitudinalment, altres
7305.19 — Altres
7305.20 - Tubs i conduccions d’apuntalament dels tipus emprats per a l’extracció de petroli o de gas
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- Altres, soldats:
7305.31 — Soldats longitudinalment
7305.39 — Altres
7305.90 - Altres

73.06 Altres tubs, conduccions i perfils buits (soldats, reblats, engrapats o amb els extrems
simplement en contacte, per exemple), fets de ferro o d’acer.

7306.10 - Tubs i conduccions dels tipus emprats per a oleoductes o gasoductes
7306.20 - Tubs i conduccions d’apuntalament o de producció dels tipus emprats per a l’extracció de petroli o de

gas
7306.30 - Altres, soldats, de secció circular, fets de ferro o d’acers no aliats
7306.40 - Altres, soldats, de secció circular, fets d’acers inoxidables
7306.50 - Altres, soldats, de secció circular, fets d’altres acers aliats
7306.60 - Altres, soldats, de secció altra que circular
7306.90 - Altres

73.07 Accessoris de conduccions (unions, colzes o maniguets, per exemple), fets de fosa, de ferro o
d’acer.
- Emmotllats:

7307.11 — De fosa no mal·leable
7307.19 — Altres

- Altres, fets d’acers, inoxidables:
7307.2 1 — Brides
7307.22 — Colzes, corbes i maniguets, roscats
7307.23 — Accessoris per soldar extrem contra extrem
7307.29 — Altres

- Altres:
7307.91 — Brides
7307.92 — Colzes, corbes i maniguets, roscats
7307.93 — Accessoris per soldar extrem contra extrem
7307.99 — Altres

73.08 Construccions i parts de construccions (ponts i elements de ponts, portes de rescloses, torres,
estructures, pilars, columnes, carcasses, cobertes, portes i finestres i llurs marcs, bastiments i
llindars, cortines metàl·liques, baranes, per exemple), fets de fosa, de ferro o d’acer,
exceptuades les construccions prefabricades del núm. 94.06; planxes, barres, perfil, tubs i
similars, fets de fosa, de ferro o d’acer, preparats per ésser emprats en la construcció.

7308.10 - Ponts i elements de ponts
7308.20 - Torres i estructures metàl·liques
7308.30 - Portes, finestres i llurs marcs, bastiments i llindars
7308.40 - Material de bastides, d’encofratge o d’apuntalament
7308.90 - Altres

73.09 7309.00 Dipòsits, bocois, cups i recipients similars per a tota mena de matèries (exceptuats els gasos
comprimits o liquats), fets de fosa, de ferro o d’acer, de capacitat superior a 300 litres, sense
dispositius mecànics o tèrmics, àdhuc amb revestiment interior o calorífug.

73.10 Dipòsits, bocois, tambors, bidons, llaunes i recipients similars, per a tota mena de matèries
(exceptuats els gasos comprimits o liquats), fets de fosa, de ferro o d’acer, de capacitat no
superior a 300 litres, sense dispositius mecànics o tèrmics, àdhuc amb revestiment interior o
calorífug.

7310.10 - D’una capacitat de 50 litres o més
- D’una capacitat de menys de 50 litres:

7310.21 — Llaunes que es tanquen per soldadura o per encast
7310.29 — Altres

73.11 7311.00 Recipients per a gasos comprimits o liquats, fets de fosa, de ferro o d’acer.

73.12 Caps, cables, trenats, bragues i articles similars, fets de ferro o d’acer, no aïllats per a
l’electricitat.

7312.10 - Caps i cables
7312.90 - Altres

73.13 7313.00 Filferrades espinoses de ferro o d’acer; entorxats, espinosos o no, fets de fils o de tires de ferro
o d’acer, dels tipus emprats per a tanques o cledes.
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73.14 Teles metàl·liques (incloses les teles contínues o sens fi), enreixats i filats, fets de fils de ferro o
d’acer; planxes i cintes desplegades, de ferro o d’acer.
- Productes teixits (teles metàl·liques):

7314.12 — Teles metàl·liques contínues o sense fi, per a màquines, d’acer inoxidable
7314.13 — Altres teles metàl·liques contínues o sense fi, per a màquines
7314.14 — Altres teles metàl·liques teixides, d’acer inoxidable
7314.19 — Altres
7314.20 - Enreixats i filats, soldats als punts de contacte, fets de fils dels quals la dimensió més gran de la secció

transversal, igual o superior a 3 mm, i les malles dels quals tenen una superfície de 100 cm² com a
mínim
- Altres reixes metàl·liques, soldats als punts d’encontre:

7314.31 — Galvanitzats
7314.39 — Altres

- Altres teles metàl·liques, reixes i filats:
7314.41 — Galvanitzats
7314.42 — Recoberts de matèries plàstiques
7314.49 — Altres
7314.50 - Planxes i tires desplegades

73.15 Cadenes, catenàries i llurs parts, fetes de fosa, de ferro o d’acer.
- Cadenes d’anelles articulades i llurs parts:

7315.11 — Cadenes de corrons
7315.12 — Altres cadenes
7315.19 — Parts
7315.20 - Cadenes antilliscants

- Altres cadenes i catenàries:
7315.81 — Cadenes amb anelles proveïdes de pitges
7315.82 — Altres cadenes, amb les anelles soldades
7315.89 — Altres
7315.90 - Altres parts

73.16 7316.00 Àncores, garfis i llurs parts, fets de fosa, de ferro o d’acer.

73.17 7317.00 Puntes, claus, xinxetes, grapes afuades, gafets ondulats o bisellats i articles similars, fets de
fosa, de ferro o d’acer, àdhuc amb bóta d’una altra matèria, exceptuats els que tenen cabota de
coure.

73.18 Cargols, perns, femelles, tirafons, ganxos roscats, reblons, clavilles, falques, volanderes
(incloses les volanderes destinades a fer molla) i articles similars, fets de fosa, de ferro o d’acer.
- Articles roscats:

7318.11 — Tirafons
7318.12 — Altres cargols per a fusta
7318.13 — Ganxos i claus de ganxos roscats
7318.14 — Cargols autofileres
7318.15 — Altres cargols i perns, àdhuc amb llurs femelles o volanderes
7318.16 — Femelles
7318.19 — Altres

- Articles no roscats:
7318.21 — Volanderes destinades a fer molla i altres volanderes d’enclavament
7318.22 — Altres volanderes
7318.23 — Reblons
7318.24 — Clavilles i falques
7318.29 — Altres

73.19 Agulles de cosir, agulles de fer mitja, passadors, ganxets, punxons per a brodar i articles
similars, per a ús manual, de ferro o d’acer; agulles de seguretat i altres agulles de ferro o
d’acer, no esmentades ni incloses en altres partides.

7319.10 - Agulles de cosir, d’apedaçar o de brodar
7319.20 - Agulles de seguretat
7319.3 0 - Altres agulles
7319.90 - Altres

73.20 Molles i làmines de molles, de ferro o d’acer.
7320.10 - Molles de làmina i llurs làmines
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7320.20 - Molles helicoïdals
7320.90 - Altres

73.21 Estufes, calderes amb fogar, cuines (incloses les que poden emprar-se accessòriament per a la
calefacció central), barbacoes, brasers, fogons de gas, escalfaplats i aparells no elèctrics
similars, d’ús domèstic, així com llurs parts, de fosa, de ferro o d’acer.
- Aparells de cocció i escalfaplats:

7321.11 — A base de combustibles gasosos o de gas i altres combustibles
7321.12 — A base de combustibles líquids
7321.13 — A base de combustibles sòlids

- Altres aparells:
7321.81 — A base de combustibles gasosos o de gas i altres combustibles
7321.82 — A base de combustibles líquids
7321.83 — A base de combustibles sòlids
7321.90 - Parts

73.22 Radiadors per a la calefacció central, de calefacció no elèctrica i llurs parts, de fosa, de ferro o
d’acer; generadors i distribuïdors d’aire calent (inclosos els distribuïdors que també poden
funcionar com a distribuïdors d’aire fresc o condicionat), de calefacció no elèctrica, a base d’un
ventilador o d’una manxa amb motor, i llurs parts, de fosa de ferro o d’acer.
- Radiadors i llurs parts:

7322.11 — De fosa
7322.19 — Altres
7322.90 - Altres

73.23 Articles de la llar o d’economia domèstica, i llurs parts, de fos de ferro o d’acer; fregalls de
ferro o d’acer; esponges, eixugalls, guants i articles similars per fregar, polir o usos anàlegs, de
ferro o d’acer.

7323.10 - Fregalls de ferro o d’acer; esponges, eixugalls, guants i articles similars per a fregar, polir o usos
anàlegs
- Altres:

7323.91 — De fosa, no esmaltats
7323.92 — De fosa, esmaltats
7323.93 — D’acers inoxidables
7323.94 — De ferro o d’acer, esmaltats
7323.99 — Altres

73.24 Articles d’higiene o de tocador, i llurs parts, de fosa, de ferro o d’acer.
7324.10 - Aigüeres i lavabos d’acers inoxidables

- Banyeres:
7324.21 — De fosa, àdhuc esmaltada
7324.29 — Altres
7324.90 - Altres, incloses les parts

73.25 Altres articles emmotllats de fosa, de ferro o d’acer:
7325.10 - De fosa no mal·leable

- Altres:
7325.91 — Boles i articles similars per a trituradors
7325.99 — Altres

73.26 Altres articles de ferro o d’acer.
- Forjats o estampats, però no treballats altrament:

7326.11 — Boles i articles similars per a trituradors
7326.19 — Altres
7326.20 - Articles fets de filferro o de fils d’acer
7326.90 - Altres



Capítol 74. Coure i productes de
coure

Nota
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Coure afinat”

el metall amb un contingut mínim de
coure del 99,85% en pes; o el metall
amb un contingut mínim de coure del
97,50% en pes, sempre que el contin-
gut de qualsevol altre element no su-
peri els límits indicats al quadre
següent:

Element
Contingut
límit % en

pes
Ag Argent 0,25
As Arsènic 0,5
Cd Cadmi 1,3
Cr Crom 1,4
Mg Magnesi 0,8
Pb Plom 1,5
S Sofre 0,7
Sn Estany 0,8
Te Tel·luri 0,8
Zn Zinc 1
Zr Zirconi 0,3
Altres elements *, cadascun 0,3

* Altres elements, per exemple Al, Be,
Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) “Aliatges de coure”

les matèries metàl·liques altres que el
coure no afinat en les quals el coure
predomini en pes sobre cada un dels
altres elements, sempre que:

1) el contingut en pes d’un com a
mínim d’aquests altres elements su-
peri els límits indicats al quadre pre-
cedent; o

2) el contingut total en pes d’aquests
altres elements sigui superior al
2,5%.

c) “Aliatges mares de coure”

les composicions que contenen coure
en una proporció superior al 10% en
pes i altres elements, que no es pres-
ten a la deformació plàstica i que són
emprades o bé com a productes d’a-
portació en la preparació d’altres aliat-
ges, o bé com a desoxidants,
dessulfurants o per a usos similars en
la metal·lúrgia dels metalls no ferro-
sos. Tanmateix, les combinacions de
fòsfor i de coure (fosfurs de coure)

que contenen més del 15% en pes de
fòsfor pertanyen al núm. 28.48.

d) “Barres”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o forjats, no enrotllats,
dels quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud és en for-
ma de cercle, d’oval, de quadrat, de
rectangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada. Es consideren també com a
tals els productes de formes i dimen-
sions iguals, obtinguts per emmotlla-
ment, colada o sinterització, quan han
rebut ulteriorment a llur obtenció un
mecanitzat superior a un desbarbat
bast, sempre que aquest mecanitzat
no tingui l’efecte de conferir a aquests
productes el caràcter d’articles que ja
figurin en altres partides.

Cal considerar tanmateix com a coure
en brut del núm. 74.03 les barres i els lin-
gots els extrems dels quals han estat
afuats o treballats altrament a fi de facili-
tar-ne simplement la introducció dintre
de les màquines destinades a transfor-
mar-los en fil màquina o en tubs, per
exemple.

e) “Perfils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats, forjats o obtinguts per
afaiçonament o doblegament, en-
rotllats o no, d’una secció transversal
constant en tota la longitud, que no sa-
tisfan cap de les definicions de barres,
fils, planxes, tires, làmines, tubs o con-
duccions. Es consideren també com a
tals els productes de formes iguals, ob-
tinguts per emmotllament, colada o
sinterització, quan han rebut ulterior-
ment a llur obtenció un mecanitzat su-
perior a un desbarbat bast, sempre
que aquest mecanitzat no tingui l’e-
fecte de conferir a aquests productes

el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

f) “Fils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o trefilats, enrotllats, dels
quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud té forma
de cercle, d’oval, de quadrat, de rec-
tangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada.

Tanmateix, per a la interpretació del
núm. 74.14 s’admet únicament com a fils
els productes, enrotllats o no, la secció
transversal dels quals, qualsevol que en
sigui la forma, no excedeix de 6 mm en
la dimensió màxima.

g) “Planxes, tires i làmines”

els productes plans (altres que els pro-
ductes en brut del núm. 74.03) en-
rotllats o no, de secció transversal
plena rectangular, àdhuc amb angles
arrodonits (inclosos els “rectangles
modificats”, dels quals dos costats
oposats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels), de gruix constant,
presentats:

en forma quadrada o rectangular, el
gruix dels quals no sigui superior a
1/10 de l’amplada,

en forma altra que quadrada o rec-
tangular, qualsevol que en siguin les
dimensions, sempre que no tinguin
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

En particular, queden compreses en
els núm. 74.09 i 74.10 les planxes, tires i
làmines que presentin motius (canals,
estries, gofrats, llàgrimes, botons, rom-
bes, per exemple) i les que estiguin per-
forades, ondulades, polides o revestides,
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sempre que aquestes operacions no tin-
guin l’efecte de conferir als productes
del gènere el caràcter d’articles que ja fi-
gurin en altres partides.

h) “Tubs i conduccions”

els productes buits, enrotllats o no, la
secció transversal dels quals, constant
en tota la longitud i amb una sola part
buida tancada, tingui forma de cercle,
d’oval, de quadrat, de rectangle, de
triangle equilàter o de polígon convex
regular, i les parets dels quals tinguin
un gruix constant. Es consideren tam-
bé com a tubs i conduccions els pro-
ductes de secció transversal quadrada,
rectangular, triangular equilàtera o po-
ligonal convexa regular, encara que
presentin angles arrodonits en tota la
longitud, sempre que les seccions
transversals interior i exterior tinguin
la mateixa forma, la mateixa disposi-
ció i el mateix centre. Els tubs i les con-
duccions amb les seccions transversals
anteriorment indicades poden ésser
polits, revestits, corbats, roscats, per-
forats, retallats abans d’embotir, esbo-
cats o cònics o bé estar proveïts de
brides, de collars o d’anelles.

Nota de sotsposicions
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Aliatges a base de coure-zinc
(llautó)”

qualsevol aliatge de coure i de zinc,
amb altres elements o sense. Quan hi
ha altres elements:

el zinc predomina en pes sobre cada
un d’aquests altres elements;

el contingut eventual de níquel és in-
ferior en pes al 5% (vegeu aliatges a
base de coure-níquel-zinc (maille-
chort));

el contingut eventual d’estany és in-
ferior en pes al 3% (vegeu aliatges a
base de coure-estany (bronze)).

b) “Aliatges a base de coure-estany
(bronze)”

qualsevol aliatge de coure i d’estany,
amb altres elements o sense. Quan hi
ha altres elements, l’estany predomina
en pes sobre cada un d’aquests altres
elements. Tanmateix, quan el contin-
gut d’estany és com a mínim del 3% en
pes, el contingut de zinc pot predomi-

nar, però ha d’ésser inferior al 10% en
pes.

c) “Aliatges a base de coure-níquel-
zinc (maillechort)”

qualsevol aliatge de coure, de níquel i
de zinc, amb altres elements o sense.
El contingut de níquel és igual o supe-
rior en pes al 5% (vegeu aliatges a base
de coure-zinc (llautó)).

Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 457



d) “Aliatges a base de coure-níquel”

qualsevol aliatge de coure i de níquel,
amb altres elements o sense però de
tota manera sense que contingui més
de l’1% en pes de zinc. Quan hi ha al-
tres elements, el níquel predomina en
pes sobre cada un d’aquests altres ele-
ments.
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Núm. de posició Codi del S.H.
74.01 Mates de coure; coure de cement (precipitat de coure).

7401.10 - Mates de coure
7401.20 - Coure de cement (precipitat de coure)

74.02 7402.00 Coure no afinat; ànodes de coure per a afinament electrolític.

74.03 Coure afinat i aliatges de coure en forma bruta.
- Coure afinat:

7403.11 — Càtodes i seccions de càtodes
7403.12 — Barres per a fil (wire-bars)
7403.13 — Lingots
7403.19 — Altres

- Aliatges de coure:
7403.21 — A base de coure-zinc (llautó)
7403.22 — A base de coure-estany (bronze)
7403.23 — A base de coure-níquel (cuproníquel) o de coure-níquel-zinc (maillechort)
7403.29 — Altres aliatges de coure (exceptuats els aliatges mares del núm. 74.05)

74.04 7404.00 Deixalles i residus de coure.

74.05 7405.00 Aliatges mares de coure.

74.06 Pólvores i palletes de coure.
7406.10 - Pólvores d’estructura no lamel·lar
7406.20 - Pólvores d’estructura lamel·lar; palletes

74.07 Barres i perfils de coure.
7407.10 - De coure afinat

- D’aliatges de coure:
7407.21 — A base de coure-zinc (llautó)
7407.22 — A base de coure-níquel (cuproníquel) o de coure-níquel-zinc (maillechort)
7407.29 — Altres

74.08 Fils de coure.
- De coure afinat:

7408.11 — Dels quals la dimensió més gran de la secció transversal és superior a 6 mm
7408.19 — Altres

- D’aliatges de coure:
7408.21 — A base de coure-zinc (llautó)
7408.22 — A base de coure-níquel (cuproníquel) o de coure-níquel-zinc (mailechort)
7408.29 — Altres

74.09 Planxes i tires de coure, d’un gruix superior a 0,15 mm.
- De coure afinat:

7409.11 — Enrotllades
7409.19 — Altres

- D’aliatges a base de coure-zinc (llautó):
7409.21 — Enrotllades
7409.29 — Altres

- D’aliatges a base de coure-estany (bronze):
7409.31 — Enrotllades
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7409.39 — Altres
7409.40 - D’aliatges a base de coure-níquel (cuproníquel) o de coure-níquel-zinc (maillechort)
7409.90 - D’altres aliatges de coure

74.10 Làmines i tires primes de coure (àdhuc estampades o fixades damunt de paper, cartró, matèria
plàstica o suports similars) d’un gruix no superior a 0,15 mm (suport no inclòs).
- Sense suport:

7410.11 — De coure afinat
7410.12 — D’aliatges de coure

- Damunt suport:
7410.21 — De coure afinat
7410.22 — D’aliatges de coure

74.11 Tubs i conduccions de coure.
7411.10 - De coure afinat

- D’aliatges de coure:
7411.21 — A base de coure-zinc (llautó)
7411.22 — A base de coure-níquel (cuproníquel) o de coure-níquel-zinc (maillechort)
7411.29 — Altres

74.12 Accessoris de conduccions (unions, colzes, maniguets, per exemple), de coure.
7412.10 - De coure afinat
7412.20 - D’aliatges de coure

74.13 7413.00 Caps, cables, trenats i articles similars, de coure, no aïllats per a l’electricitat.

74.14 Teles metàl·liques (incloses les teles contínues o sens fi), enreixats i filats, fets de fils de coure;
planxes i cintes desplegades, de coure.

7414.20 - Teles metàl·liques contínues
7414.90 - Altres

74.15 Puntes, claus, xinxetes, grapes afuades i articles similars, de coure o amb tija de ferro o d’acer i
cabota de coure; cargols, perns, femelles, ganxos roscats, reblons, clavilles, falques, volanderes
(incloses les volanderes destinades a fer molla) i articles similars de coure.

7415.10 - Puntes i claus, xinxetes, grapes afuades i articles similars
- Altres articles, no roscats:

7415.21 — Volanderes (incloses les volanderes destinades a fer molla)
7415.29 — Altres

- Altres articles, roscats:
7415.31 — Cargols per fusta
7415.32 — Altres cargols; pems i femelles
7415.39 — Altres

74.16 7416. 00 Molles de coure.

74.17 7417.00 Aparells no elèctrics de cocció o de calefacció dels tipus emprats per a usos domèstics, i llurs
parts, de coure.

74.18 Articles de la llar o d’economia domèstica, d’higiene o de tocador, i llurs parts, de coure;
esponges, eixugalls, guants i articles similars per fregar, polir o usos anàlegs, de coure.
- Articles de la llar o d’economia domèstica i llurs parts; esponges, draps, guants i articles similars per al
rentat, el poliment o usos anàlegs:

7418.11 — Esponges, draps, guants i articles similars per al rentat, el poliment o usos anàleg
7418.19 — Altres
7418.20 - Articles d’higiene o de tocador i llurs parts

74.19 Altres articles de coure.
7419.10 - Cadenes, catenàries i llurs parts

- Altres:
7419.91 — Colats, emmotllats, estampats o forjats, però no treballats altrament
7419.99 — Altres



Capítol 75. Níquel i productes de
níquel

Nota
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Barres”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o forjats, no enrotllats,
dels quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud és en for-
ma de cercle, d’oval, de quadrat, de
rectangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota llur
longitud. El gruix del productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada. Es consideren també com a
tals els productes de formes i dimen-
sions iguals, obtinguts per emmotlla-
ment, colada o sinterització, quan han
rebut ulteriorment a llur obtenció un
mecanitzat superior a un desbarbat
bast, sempre que aquest mecanitzat
no tingui l’efecte de conferir a aquests
productes el caràcter d’articles que ja
figurin en altres partides.

b) “Perfils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats, forjats o obtinguts per
afaiçonament o doblegament, en-
rotllats o no, d’una secció transversal
constant en tota la longitud, que no sa-
tisfan cap de les definicions de barres,
fils, planxes, tires, làmines, tubs o con-
duccions. Es consideren també com a
tals els productes de formes iguals, ob-
tinguts per emmotllament, colada o
sinterització, quan han rebut ulterior-
ment a llur obtenció un mecanitzat su-
perior a un desbarbat bast, sempre
que aquest mecanitzat no tingui l’e-
fecte de conferir a aquests productes
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

c) “Fils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o trefilats, enrotllats, dels
quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud té forma
de cercle, d’oval, de quadrat, de rec-
tangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada.

d) “Planxes, tires i làmines”

els productes plans (altres que els pro-
ductes en brut del núm. 75.02), en-
rotllats o no, de secció transversal
plena rectangular, àdhuc amb angles
arrodonits (inclosos els “rectangles
modificats”, dels quals dos costats
oposats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels), de gruix constant,
presentats:

en forma quadrada o rectangular, el
gruix dels quals no sigui superior a
1/10 de l’amplada,

en forma altra que quadrada o rec-
tangular, qualsevol que en siguin les
dimensions, sempre que no tinguin
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

En particular, queden compreses en el
núm. 75.06 les planxes, tires i làmines
que presentin motius (canals, estries, go-
frats, llàgrimes, botons, rombes, per
exemple) i les que estiguin perforades,
ondulades, polides o revestides, sempre
que aquestes operacions no tinguin l’e-
fecte de conferir als productes del gène-
re el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

e) “Tubs i conduccions”

els productes buits, enrotllats o no, la
secció transversal dels quals, constant
en tota la longitud i amb una sola part

buida tancada, tingui forma de cercle,
d’oval, de quadrat, de rectangle, de
triangle equilàter o de polígon convex
regular, i les parets dels quals tinguin
un gruix constant. Es consideren tam-
bé com a tubs i conduccions els pro-
ductes de secció transversal quadrada,
rectangular, triangular equilàtera o po-
ligonal convexa regular, encara que
presentin angles arrodonits en tota la
longitud, sempre que les seccions
transversals interior i exterior tinguin
la mateixa forma, la mateixa disposi-
ció i el mateix centre. Els tubs i les con-
duccions amb les seccions transversals
indicades anteriorment poden ésser
polits, revestits, corbats, roscats, per-
forats, retallats abans d’embotir, esbo-
cats o cònics o bé estar proveïts de
brides, de collars o d’anelles.

Nota de sotsposicions
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Níquel no aliat”

el metall que conté en total com a
mínim el 99% en pes de níquel i de co-
balt, sempre que:

1) el contingut de cobalt no sigui su-
perior al 1,5% en pes, i

2) el contingut de qualsevol altre ele-
ment no superi els límits indicats al
quadre següent:

Altres elements

Element Contingut límit
% en pes

Fe Ferro 0,5
O Oxigen 0,4
Altres elements, cada un 0,3

b) “Aliatges de níquel”

les matèries metàl·liques en les quals
el níquel predomini en pes sobre cada
un dels altres elements, sempre que:

1) el contingut de cobalt sigui supe-
rior a l’1,5% en pes,

2) el contingut en pes d’un, com a
mínim, dels altres elements superi el
límit indicat al quadre precedent, o

3) el contingut total en pes d’ele-
ments altres que el níquel i el cobalt
sigui superior a l’1%.
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2. Malgrat les disposicions de la nota
1.c) del present capítol, per a l’interpre-
tació del núm., 7508.10, s’admet única-
ment com “fils” els productes enrotllats o
no, on el tall transversal de qualsevol for-
ma, no excedeixi 6 mm en la seva major
dimensió.

Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 461

Núm. de posició Codi del S.H.
75.01 Mates de níquel, “sinters” d’òxids de níquel i altres productes intermedis de la metal·lúrgia del

níquel.
7501.10 - Mates de níquel
7501.20 - “Sinters” d’òxids de níquel i altres productes intermedis de la metal·lúrgia del níquel

75.02 Níquel en forma bruta.
7502.10 - De níquel no aliat
7502.20 - D’aliatges de níquel

75.03 7503.00 Deixalles i residus de níquel.

75.04 7504.00 Pólvores i palletes de níquel.

75.05 Barres, perfils i fils de níquel.
- Barres i perfils:

7505.11 — De níquel no aliat
7505.12 — D’aliatges de níquel

- Fils:
7505.21 — De níquel no aliat
7505.22 — D’aliatges de níquel

75.06 Planxes, tires i làmines de níquel.
7506.10 - De níquel no aliat
7506.20 - D’aliatges de níquel

75.07 Tubs, conduccions i accessoris de conduccions (unions, colzes o maniguets, per exemple) de
níquel.
- Tubs i conduccions:

7507.11 — De níquel no aliat
7507.12 — D’aliatges de níquel
7507.20 - Accessoris de conduccions

75.08 Altres articles de níquel.
7508.10 - Teles metàl·liques i filats, de fils de níquel
7508.90 - Altres



Capítol 76. Alumini i productes
d’alumini

Nota
1) En aquest capítol s’entén per:

a) “Barres”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o forjats, no enrotllats,
dels quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud és en for-
ma de cercle, d’oval, de quadrat, de
rectangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada. Es consideren també com a
tals els productes de formes i dimen-
sions iguals, obtinguts per emmotlla-
ment, colada o sinterització, quan han
rebut ulteriorment a llur obtenció un
mecanitzat superior a un desbarbat
bast, sempre que aquest mecanitzat
no tingui l’efecte de conferir a aquests
productes el caràcter d’articles que ja
figurin en altres partides.

b) “Perfils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats, forjats o obtinguts per
afaiçonament o doblegament, en-
rotllats o no, d’una secció transversal
constant en tota la longitud, que no sa-
tisfan cap de les definicions de barres,
fils, planxes, tires, làmines, tubs o con-
duccions. Es consideren també com a
tals els productes de formes iguals, ob-
tinguts per emmotllament, colada o
sinterització, quan han rebut ulterior-
ment a llur obtenció un mecanitzat su-
perior a un desbarbat bast, sempre
que aquest mecanitzat no tingui l’e-
fecte de conferir a aquests productes
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

c) “Fils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o trefilats, enrotllats, dels
quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud té forma
de cercle, d’oval, de quadrat, de rec-
tangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada.

d) “Planxes, tires i làmines”

els productes plans (altres que els pro-
ductes en brut del núm. 76.01), en-
rotllats o no, de secció transversal
plena rectangular, àdhuc amb angles
arrodonits (inclosos els “rectangles
modificats”, dels quals dos costats
oposats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels), de gruix constant,
presentats:

en forma quadrada o rectangular, el
gruix dels quals no sigui superior a
1/10 de l’amplada,

en forma altra que quadrada o rec-
tangular, qualsevol que en siguin les
dimensions, sempre que no tinguin
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

En particular, queden compreses en
els núm. 76.06 i 76.07 les planxes, tires i
làmines que presentin motius (canals,
estries, gofrats, llàgrimes, botons o rom-
bes, per exemple) i les que estiguin per-
forades, ondulades, polides o revestides,
sempre que aquestes operacions no tin-
guin l’efecte de conferir als productes
del gènere el caràcter d’articles que ja fi-
gurin en altres partides.

e) “Tubs i conduccions”

els productes buits, enrotllats o no, la
secció transversal dels quals, constant
en tota la longitud i amb una sola part

buida tancada, tingui forma de cercle,
d’oval, de quadrat, de rectangle, de
triangle equilàter o de polígon convex
regular, i les parets dels quals tinguin
un gruix constant. Es consideren tam-
bé com a tubs i conduccions els pro-
ductes de secció transversal quadrada,
rectangular, triangular equilàtera o po-
ligonal convexa regular, encara que
presentin angles arrodonits en tota la
longitud, sempre que les seccions
transversals interior i exterior tinguin
la mateixa forma, la mateixa disposi-
ció i el mateix centre. Els tubs i les con-
duccions amb les seccions transversals
indicades anteriorment poden ésser
polits, revestits, corbats, roscats, per-
forats, retallats abans d’embotir, esbo-
cats o cònics o bé estar proveïts de
brides, de collars o d’anelles.

Nota de sotsposicions
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Alumini no aliat”

el metall que conté com a mínim el
99% en pes d’alumini, sempre que el
contingut en pes de qualsevol altre
element no superi els límits indicats al
quadre següent:

Altres elements

Element Contingut
límit % en pes

Fe + Si (total ferro silici) 1
Altres elements (1), cada un 0,12)
(1) Altres elements, especialment Cr, Cu,
Mg, Mn, Ni, Zn.
(2) Hom tolera un contingut de coure
superior al 0,1%, però sense ultrapassar el
0,2%, sempre que ni el contingut de crom
ni el contingut de manganès no superin el
0,05%.

b) “Aliatges d’alumini”

les matèries metàl·liques en les quals
l’alumini predomini en pes sobre cada
un dels altres elements, sempre que:

1) el contingut en pes d’un com a
mínim dels altres elements, o del to-
tal ferro silici, superi els límits indi-
cats al quadre precedent; o

2) el contingut total en pes d’aquests
altres elements sigui superior a l’1%.
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2. Malgrat les disposicions de la nota 1
c) del present capítol, per a l’interpreta-
ció del núm. 7616.91, s’admet únicament
com “fils” el productes enrotllats o no,
on el tall transversal de qualsevol forma,
no excedeixi 6 mm en la seva major di-
mensió
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Núm. de posició Codi del S.H.
76.01 Alumini en forma bruta.

7601.10 - Alumini no aliat
7601.20 - Aliatges d’alumini

76.02 7602.00 Deixalles i residus d’alumini.

76.03 Pólvores i palletes d’alumini.
7603.10 - Pólvores d’estructura no lamel·lar
7603.20 - Pólvores d’estructura lamel·lar; palletes

76.04 Barres i perfils d’alumini.
7604.10 - D’alumini no aliat

- D’aliatges d’alumini:
7604.21 — Perfils buits
7604.29 — Altres

76.05 Fils d’alumini.
- D’alumini no aliat:

7605.11 — Dels quals la dimensió més gran de la secció transversal és superior a 7 mm
7605.19 — Altres

- En aliatges d’alumini:
7605.21 — Dels quals la dimensió més gran de la secció transversal és superior a 7 mm
7605.29 — Altres

76.06 Planxes i tires d’alumini, d’un gruix superior a 0,2 mm.
- De forma cuadrada o rectangular:

7606.11 — D’alumini no aliat
7606.12 — D’aliatges d’alumini

- Altres:
7606.91 — D’alumini no aliat
7606.92 — D’aliatges d’alumini

76.07 Fulls i tires prims d’alumini (àdhuc estampats o fixats damunt de paper, cartró, matèries
plàstiques o suports similars) d’un gruix no superior a 0,2 mm (suport no inclòs).
- Sense suport:

7607.11 — Simplement laminats
7607.19 — Altres
7607.20 - Damunt de suport

76.08 Tubs i conduccions d’alumini.
7608.10 - D’alumini no aliat
7608.20 - D’aliatges d’alumini

76.09 7609.00 Accessoris de conduccions (unions, colzes o maniguets, per exemple), d’alumini.

76.10 Construccions i parts de construccions (ponts i elements de ponts, torres, estructures, pilars,
columnes, carcasses, cobertes, portes i finestres i els marcs, bastiments i llindars o baranes,
per exemple), d’alumini, exceptuades les construccions prefabricades del núm. 94.06; planxes,
barres, perfils, tubs i similars d’alumini, preparats per ésser emprats en la construcció.

7610.10 - Portes, finestres i llurs marcs, bastiments i llindars
7610.90 - Altres
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76.11 7611.00 Dipòsits, bocois, cups i recipients similars per a tota mena de matèries (exceptuats els gasos
comprimits o liquats), d’alumini, de capacitat superior a 300 litres, sense dispositius mecànics
o tèrmics, àdhuc amb revestiment interior o calorífug.

76.12 Dipòsits, bocois, tambors, bidons, llaunes i recipients similars d’alumini (inclosos els estoigs
tubulars rígids o flexibles), per a tota mena de matèries (exceptuats els gasos comprimits o
liquats) de capacitat no superior a 300 litres, sense dispositius mecànics o tèrmics, àdhuc amb
revestiment interior o calorífug.

7612.10 - Estoigs tubulars flexibles
7612.90 - Altres

76.13 7613.00 Recipients d’alumini per a gasos comprimits o liquats.

76.14 Caps, cables, trenats i similars, d’alumini, no aïllats per a l’electricitat.
7614.10 - Amb ànima d’acer
7614.90 - Altres

76.15 Articles de la llar o d’economia domèstica, d’higiene o de tocador, i llurs parts, d’alumini;
esponges, eixugalls, guants i articles similars per fregar, polir o usos anàlegs, d’alumini.
- Articles de la llar o d’economia domèstica i llurs parts; esponges, fregalls, guants i articles similars per
fregar, polir o usos anàlegs:

7615.11 — Esponges, draps, guants i articles similars per fregar, polir o usos anàlegs
7615.19 — Altres
7615.20 - Articles d’higiene o de tocador i llurs parts

76.16 Altres articles d’alumini.
7616.10 - Puntes, claus, grapes afuades, cargols, perns, femelles, ganxos roscats, reblons, clavilles, falques,

volanderes i articles similars
- Altres:

7616.91 — Teles metàl·liques, filats i enreixats, de fils d’alumini
7616.99 — Altres



Capítol 77. (Reservat per a una
eventual utilització futura en el
sistema harmonitzat

Capítol 78. Plom i productes de
plom

Nota
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Barres”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o forjats, no enrotllats,
dels quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud és en for-
ma de cercle, d’oval, de quadrat, de
rectangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada. Es consideren també com a
tals els productes de formes i dimen-
sions iguals, obtinguts per emmotlla-
ment, colada o sinterització, quan han
rebut ulteriorment a llur obtenció un
mecanitzat superior a un desbarbat
bast, sempre que aquest mecanitzat
no tingui l’efecte de conferir a aquests
productes el caràcter d’articles que ja
figurin en altres partides.

b) “Perfils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats, forjats o obtinguts per
afaiçonament o doblegament, en-
rotllats o no, d’una secció transversal
constant en tota la longitud, que no sa-
tisfan cap de les definicions de barres,
fils, taules, tires, làmines, tubs o con-
duccions. Es consideren també com a
tals els productes d’iguals formes, ob-
tinguts per emmotllament, colada o
sinterització, quan han rebut ulterior-
ment a llur obtenció un mecanitzat su-
perior a un desbarbat bast, sempre
que aquest mecanitzat no tingui l’e-
fecte de conferir a aquests productes

el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

c) “Fils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o trefilats, enrotllats, dels
quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud té forma
de cercle, d’oval, de quadrat, de rec-
tangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada.

d) “Planxes, tires i làmines”

els productes plans (altres que els pro-
ductes en brut del núm. 78.01), en-
rotllats o no, de secció transversal
plena rectangular, àdhuc amb angles
arrodonits (inclosos els “rectangles
modificats”, dels quals dos costats
oposats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels), de gruix constant,
presentats:

en forma quadrada o rectangular, el
gruix dels quals no sigui superior a
1/10 de l’amplada,

en forma altra que quadrada o rec-
tangular, qualsevol que en siguin les
dimensions, sempre que no tinguin
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

En particular, queden compreses al
núm. 78.04 les planxes, tires i làmines
que presentin motius (canals, estries, go-
frats, llàgrimes, botons, rombes, per
exemple) i les que estiguin perforades,
ondulades, polides o revestides, sempre
que aquestes operacions no tinguin l’e-
fecte de conferir als productes del gène-
re el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

e) “Tubs i conduccions”

els productes buits, enrotllats o no, la
secció transversal dels quals, constant
en tota la longitud i amb una sola part
buida tancada, tingui forma de cercle,
d’oval, de quadrat, de rectangle, de
triangle equilàter o de polígon convex
regular, i les parets dels quals tinguin
un gruix constant. Es consideren tam-
bé com a tubs i conduccions els pro-
ductes de secció transversal quadrada,
rectangular, triangular equilàtera o po-
ligonal convexa regular, encara que
presentin angles arrodonits en tota la
longitud, sempre que les seccions
transversals interior i exterior tinguin
la mateixa forma, la mateixa disposició
i el mateix centre. Els tubs i les con-
duccions amb les seccions transversals
anteriorment indicades poden ésser
polits, revestits, corbats, roscats, perfo-
rats, retallats abans d’embotir, esbo-
cats o cònics o bé poden estar proveïts
de brides, de collars o d’anelles.

Nota de sotsposicions
1. En aquest capítol s’entén per plom

afinat:

el metall que conté com a mínim el
99,9% en pes de plom, sempre que el
contingut en pes de cap altre ele-
ment no superi els límits indicats al
quadre següent:

Altres elements

Element Contingut
límit % en pes

Ag Argent 0,02
As Arsènic 0,005
Bi Bismut 0,05
Ca Calci 0,002
Cd Cadmi 0,002
Cu Coure 0,08
Fe Ferro 0,002
S Sofre 0,002
Sb Antimoni 0,005
Sn Estany 0,005
Zn Zinc 0,002
Altres (Te, per exemple),
cada un 0,001
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Capítol 79. Zinc i productes de zinc

Nota
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Barres”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o forjats, no enrotllats,
dels quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud és en for-
ma de cercle, d’oval, de quadrat, de
rectangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada. Es consideren també com a
tals els productes de formes i dimen-
sions iguals, obtinguts per emmotlla-
ment, colada o sinterització, quan han
rebut ulteriorment a llur obtenció un
mecanitzat superior a un desbarbat
bast, sempre que aquest mecanitzat
no tingui l’efecte de conferir a aquests
productes el caràcter d’articles que ja
figurin en altres partides.
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Núm. de posició Codi del S.H.
78.01 Plom en forma bruta.

7801.10 - Plom afinat
- Altres:

7801.91 — Que conté antimoni com a altre element predominant en pes
7801.99 — Altres

78.02 7802.00 Deixalles i residus de plom.

78.03 7803.00 Barres, perfils i fils, de plom.

78.04 Planxes, tires i làmines de plom; pólvores i palletes de plom.
- Planxes, tires i làmines:

7804.11 — Tires i làmines, d’un gruix no superior a 0,2 mm (suport no inclòs)
7804.19 — Altres
7804.20 - Pólvores i palletes

78.05 7805.00 Tubs, conduccions i accessoris de conduccions (unions, colzes o maniguets, per exemple), de
plom.

78.06 7806.00 Altres articles de plom.



b) “Perfils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats, forjats o obtinguts per
afaiçonament o doblegament, en-
rotllats o no, d’una secció transversal
constant en tota la longitud, que no sa-
tisfan cap de les definicions de barres,
fils, taules, tires, làmines, tubs o con-
duccions. Es consideren també com a
tals els productes de formes iguals, ob-
tinguts per emmotllament, colada o
sinterització, quan han rebut ulterior-
ment a llur obtenció un mecanitzat su-
perior a un desbarbat bast, sempre
que aquest mecanitzat no tingui l’e-
fecte de conferir a aquests productes
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

c) “Fils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o trefilats, enrotllats, dels
quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud té forma
de cercle, d’oval, de quadrat, de rec-
tangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada.

d) “Planxes, tires i làmines”

els productes plans (altres que els pro-
ductes en brut del núm. 79.01), en-
rotllats o no, de secció transversal
plena rectangular, àdhuc amb angles
arrodonits (inclosos els “rectangles
modificats”, dels quals dos costats
oposats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels), de gruix constant,
presentats:

en forma quadrada o rectangular, el
gruix dels quals no sigui superior a
1/10 de l’amplada,

en forma altra que quadrada o rec-
tangular, qualsevol que en siguin les

dimensions, sempre que no tinguin
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

En particular, queden compreses al
núm. 79.05 les taules, tires i làmines que
presentin motius (canals, estries, gofrats,
llàgrimes, botons, rombes, per exemple)
i les que estiguin perforades, ondulades,
polides o revestides, sempre que aques-
tes operacions no tinguin l’efecte de
conferir als productes del gènere el
caràcter d’articles que ja figurin en altres
partides.

e) “Tubs i conduccions”

els productes buits, enrotllats o no, la
secció transversal dels quals, constant
en tota la longitud i amb una sola part
buida tancada, tingui forma de cercle,
d’oval, de quadrat, de rectangle, de
triangle equilàter o de polígon convex
regular, i les parets dels quals tinguin
un gruix constant. Es consideren tam-
bé com a tubs i conduccions els pro-
ductes de secció transversal quadrada,
rectangular, triangular equilàtera i po-
ligonal convexa regular, encara que
presentin angles arrodonits en tota la
longitud, sempre que les seccions
transversals interior i exterior tinguin
la mateixa forma, la mateixa disposi-
ció i el mateix centre. Els tubs i les con-
duccions amb les seccions transversals
anteriorment indicades poden ésser
polits, revestits, corbats, roscats, per-
forats, retallats abans d’embotir, esbo-
cats o cònics o bé poden estar proveïts
de brides, de collars o d’anelles.

Nota de sotsposicions
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Zinc no aliat”

el metall que conté com a mínim el
97,5% en pes de zinc.

b) “Aliatges de zinc”

les matèries metàl·liques en les quals
el zinc predomina en pes sobre cada
un dels altres elements sempre que el
contingut total en pes d’aquests altres
elements sigui superior al 2,5%.
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c) “Pols de zinc”

les pols que s’obtenen per condensa-
ció de vapors de zinc i que presenten
partícules esfèriques més fines que les
pólvores. Com a mínim el 80% en pes
d’entre elles passen per un sedàs amb
obertura de malla de 63 micròmetres
(microns). Han de contenir com a
mínim el 85% en pes de zinc metàl·lic.
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Núm. de posició Codi del S.H.
79.01 Zinc en forma bruta.

- Zinc no aliat:
7901.11 — Que conté en pes el 99,99% o més de zinc
7901.12 — Que conté en pes menys del 99,99% de zinc
7901.20 - Aliatges de zinc

79.02 7902.00 Deixalles i residus de zinc.

79.03 Pols, pólvores i palletes, de zinc.
7903.10 - Pols de zinc
7903.90 - Altres

79.04 7904.00 Barres, perfils i fils, de zinc.

79.05 7905.00 Planxes, làmines i tires de zinc.

79.06 7906.00 Tubs, canonades i accessoris de canonades (unions, colzes, maniguets, per exemple) de zinc.

79.07 7907.00 Altres articles de zinc.



Capítol 80. Estany i productes
d’estany

Nota
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Barres”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o forjats, no enrotllats,
dels quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud és en for-
ma de cercle, d’oval, de quadrat, de
rectangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada. Es consideren també com a
tals els productes de formes i dimen-
sions iguals, obtinguts per emmotlla-
ment, colada o sinterització, quan han
rebut ulteriorment a llur obtenció un
mecanitzat superior a un desbarbat
bast, sempre que aquest mecanitzat
no tingui l’efecte de conferir a aquests
productes el caràcter d’articles que ja
figurin en altres partides.

b) “Perfils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats, forjats o obtinguts per
afaiçonament o doblegament, en-
rotllats o no, d’una secció transversal
constant en tota la longitud, que no sa-
tisfan cap de les definicions de barres,
fils, taules, tires, làmines, tubs o con-
duccions. Es consideren també com a
tals els productes de formes iguals, ob-
tinguts per emmotllament, colada o
sinterització, quan han rebut ulterior-
ment a llur obtenció un mecanitzat su-
perior a un desbarbat bast, sempre
que aquest mecanitzat no tingui l’e-
fecte de conferir a aquests productes
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

c) “Fils”

els productes laminats, passats per la
filera, estirats o trefilats, enrotllats, dels
quals la secció transversal plena i
constant en tota la longitud té forma
de cercle, d’oval, de quadrat, de rec-
tangle, de triangle equilàter o de
polígon convex regular (inclosos els
“cercles aplanats” i els “ rectangles mo-
dificats”, dels quals dos costats opo-
sats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels). Els productes de
secció transversal quadrada, rectangu-
lar, triangular o poligonal poden pre-
sentar angles arrodonits en tota la
longitud. El gruix dels productes de
secció transversal rectangular (inclo-
sos els productes de secció “rectangu-
lar modificada”) és superior a 1/10 de
l’amplada.

d) “Planxes, tires i làmines”

els productes plans (altres que els pro-
ductes en brut del núm. 80.01), en-
rotllats o no, de secció transversal
plena rectangular, àdhuc amb angles
arrodonits (inclosos els “rectangles
modificats”, dels quals dos costats
oposats tenen forma d’arc de cercle
convex i els altres dos són rectilinis,
iguals i paral·lels), de gruix constant,
presentats:

en forma quadrada o rectangular, el
gruix dels quals no sigui superior a
1/10 de l’amplada,

en forma altra que quadrada o rec-
tangular, qualsevol que en siguin les
dimensions, sempre que no tinguin
el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

En particular, queden compreses als
núm. 80.04 i 80.05 les taules, tires i làmi-
nes que presentin motius (canals, estries,
gofrats, llàgrimes, botons o rombes, per
exemple) i les que estiguin perforades,
ondulades, polides o revestides, sempre
que aquestes operacions no tinguin l’e-
fecte de conferir als productes del gène-
re el caràcter d’articles que ja figurin en
altres partides.

e) “Tubs i conduccions”

els productes buits, enrotllats o no, la
secció transversal dels quals, constant
en tota la longitud i amb una sola part
buida tancada, tingui forma de cercle,
d’oval, de quadrat, de rectangle, de

triangle equilàter o de polígon convex
regular, i les parets dels quals tinguin
un gruix constant. Es consideren tam-
bé com a tubs i conduccions els pro-
ductes de secció transversal quadrada,
rectangular, triangular equilàtera i po-
ligonal convexa regular, encara que
presentin angles arrodonits en tota la
longitud, sempre que les seccions
transversals interior i exterior tinguin
la mateixa forma, la mateixa disposició
i el mateix centre. Els tubs i les con-
duccions amb les seccions transversals
indicades anteriorment poden ésser
polits, revestits, corbats, roscats, perfo-
rats, retallats abans d’embotir, esbo-
cats o cònics o bé poden estar proveïts
de brides, de collars o d’anelles.

Nota de sotsposicions
1. En aquest capítol s’entén per:

a) “Estany no aliat”

el metall que conté com a mínim el
99% en pes d’estany, sempre que el
contingut en pes del bismut o del
coure eventualment presents sigui in-
ferior als límits indicats al quadre
següent:

Altres elements

Element Contingut límit
% en pes

Bi Bismut 0,1
Cu Coure 0,4

Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 469



b) “Aliatges d’estany”

les matèries metàl·liques en les quals
l’estany predomina en pes sobre cada
un dels altres elements, sempre que:

1) el contingut total en pes d’aquests
altres elements sigui superior a l’1%,
o que

2) el contingut en pes del bismut o
del coure sigui igual o superior als
límits indicats al quadre anterior.

Capítol 81. Altres metalls comuns;
cermets; productes fets d’aquestes
matèries

Nota de sotsposicions
1. La Nota 1 del Capítol 74 que defi-

neix “barres, perfils, fils, planxes, tires i
làmines” s’aplica, mutatis mutandi, al
present capítol.
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Núm. de posició Codi del S.H.
80.01 Estany en forma bruta.

8001.10 - Estany no aliat
8001.20 - Aliatges d’estany

80.02 8002.00 Deixalles i residus d’estany.

80.03 8003.00 Barres, perfils i fils d’estany.

80.04 8004.00 Planxes, làmines i tires d’estany, d’un gruix superior a 0,2 mm.

80.05 8005.00 Làmines i tires primes d’estany (àdhuc estampades o fixades damunt de paper, cartró, matèria
plàstica o suports similars), d’un gruix no superior a 0,2 mm (suport no inclòs) ; pólvores i
palletes d’estany.

80.06 8006.00 Tubs, conduccions i accessoris de conduccions (unions, colzes o maniguets, per exemple),
d’estany.

80.07 8007.00 Altres articles d’estany.

Núm. de posició Codi del S.H.
81.01 Tungstè (wolfram) i productes fets de tungstè, inclosos deixalles i residus.

8101.10 - Pólvores
- Altres:

8101.91 — Tungstè en forma bruta, incloses les barres simplement obtingudes per sinterització; deixalles i
residus

8101.92 — Barres, altres que les simplement obtingudes per sinterització; perfils, planxes, tires i làmines
8101.93 — Fils
8101.99 — Altres

81.02 Molibdè i productes fets de molibdè, inclosos deixalles i residus.
8102.10 - Pólvores

- Altres:
8102.91 — Molibdè en forma bruta, incloses les barres simplement obtingudes per sinterització; deixalles i

residus
8102.92 — Barres, altres que les simplement obtingudes per sinterització; perfils, planxes, tires i làmines
8102.93 — Fils
8102.99 — Altres
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81.03 Tàntal i productes de tàntal, inclosos deixalles i residus.
8103.10 - Tàntal en forma bruta, incloses les barres simplement obtingudes per sinterització; deixalles i residus;

pólvores
8103.90 - Altres

81.04 Magnesi i productes de magnesi, inclosos deixalles i residus.
- Magnesi en forma bruta:

8104.11 — Que conté com a mínim el 99,8% en pes de magnesi
8104.19 — Altres
8104.20 - Deixalles i residus
8104.30 - Ferritges i grànuls calibrats; pólvores
8104.90 - Altres

81.05 Mates de cobalt i altres productes intermedis de la metal·lúrgia del cobalt; cobalt i productes de
cobalt, inclosos deixalles i residus.

8105.10 - Mates de cobalt i altres productes intermedis de la metal·lúrgia del cobalt; cobalt en forma bruta;
deixalles i residus; pólvores

8105.90 - Altres

81.06 8106.00 Bismut i productes de bismut, inclosos deixalles i residus.

81.07 Cadmi i productes de cadmi, inclosos deixalles i residus.
8107.10 - Cadmi en forma bruta; deixalles i residus; pólvores
8107.90 - Altres

81.08 Titani i productes de titani, inclosos deixalles i residus.
8108.10 - Titani en forma bruta; deixalles i residus; pólvores
8108.90 - Altres

81.09 Zirconi i productes de zirconi, inclosos deixalles i residus.
8109.10 - Zirconi en forma bruta; deixalles i residus; pólvores
8109.90 - Altres

81.10 8110.00 Antimoni i productes d’antimoni, inclosos deixalles i residus.

81.11 8111.00 Manganès i productes de manganès, inclosos deixalles i residus.

81.12 Beril·li, crom, germani, vanadi, gal·li, hafni (celti), indi, niobi (columbí), reni i talli, així com
els productes fets d’aquests metalls, inclosos deixalles i residus.
- Beril·li:

8112.11 — En forma bruta; deixalles i residus; pólvores
8112.19 — Altres
8112.20 - Crom
8112.30 - Germani
8112.40 - Vanadi

- Altres:
8112.91 — En forma bruta; deixalles i residus; pólvores
8112.99 — Altres

81.13 8113.00 Cermets i productes a base de cermets, inclosos deixalles i residus.



Capítol 82. Eines i einam, articles
de ganiveteria i coberts de taula,
fets de metalls comuns; parts
d’aquests articles, fetes de metalls
comuns

Notes
1. Independentment dels soldadors,

de les forges portàtils, de les moles de
bancada i dels assortiments de manicura
o de pedicura, així com dels articles del
núm. 82.09, el present capítol cobreix
només els articles proveïts d’una fulla o
d’una part de treball:

a) de metall comú;

b) de carburs metàl·lics o de cermets;

c) de pedres gemmes o de pedres sin-
tètiques o reconstituïdes, damunt de
suport de metall comú, de carbur me-
tàl·lic o de cermet;

d) de matèries abrasives damunt de
suport de metall comú, sempre que es
tracti d’eines les dents, arestes o altres
parts tallants de les quals no hagin per-
dut llur funció pròpia com a con-
seqüència de l’addició de pólvores
abrasives.

2. Les parts fetes de metalls comuns
dels articles del present capítol estan
classificades junt amb aquests, exceptua-
des les parts especialment denominades
i els portaeines per a utillatge de mà del
núm. 84.66. Tanmateix resten exclosos
en tots els casos d’aquest capítol les parts
i els subministraments d’ús general se-
gons la Nota 2 de la present secció.

Són exclosos del present capítol els
capçals, les pintes, les contrapintes, les
fulles i les ganivetes de les màquines d’a-
faitar o de les tonedores elèctriques
(núm. 85.10).

3. Els assortiments integrats per un o
més ganivets del núm. 82.11 i d’un nom-
bre com a mínim igual d’articles del
núm. 82.15 pertanyen a aquesta última
posició.
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Núm. de posició Codi del S.H.
82.01 Càvecs, pales, puntones, pics, aixades, fangues, forques, rasclets i rasquetes; destrals,

esporgadores i eines similars de tall; podadores de tota mena; dalles i falçs, ganivetes per a
fenc o palla, cisalles per a bardisses, tascons i altres eines agrícoles, hortícoles o forestals,
manuals.

8201.10 - Fangues i pales
8201.20 - Forques
8201.30 - Puntones, pics, aixades, càvecs, rasclets i rasquetes
8201.40 - Destrals, esporgadores i eines similars de tall
8201.50 - Podadores (incloses les tisores per a aviram) manejades amb una mà
8201.60 - Cisalles per a bardisses, podadores i eines similars, manejades amb les dues mans
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8201.90 - Altres eines agrícoles, hortícoles o forestals, manuals

82.02 Serres de mà; fulles de serres de tota mena (incloses les freses-serra i les fulles no dentades per
serrar).

8202.10 - Serres de mà
8202.20 - Fulles de serres cinta

- Fulles de serres circulars (incloses les freses-serra):
8202.31 — Amb la part que treballa d’acer
8202.39 — Altres, incloses les parts
8202.40 - Cadenes de serres, anomenades “tallants”

- Altres fulles de serres:
8202.91 — Fulles de serres rectes, pel treball de metalls
8202.99 — Altres

82.03 Llimes, raspes, alicates (àdhuc de tall), tenalles, bocelles, cisalles per a metalls, tallatubs,
tallaperns, trepants i eines similars, manuals.

8203.10 - Llimes, raspes i eines similars
8203.20 - Alicates (àdhuc de tall), tenalles, bocelles i eines similars
8203.30 - Cisalles per a metalls i eines similars
8203.40 - Tallatubs, tallaperns, trepants i eines similars

82.04 Claus per collar manuals (incloses les claus dinamomètriques), dolles per collar
intercanviables, àdhuc amb mànecs.
- Claus per a collar manuals:

8204.11 — D’obertura fixa
8204.12 — D’obertura variable
8204.20 - Dolles per a collar intercanviables, àdhuc amb mànecs

82.05 Eines i einam manuals (inclosos els diamants de vidrier) no esmentats ni inclosos en altres
partides; soldadors i similars; cargols de banc, serjants i similars, altres que els que
constitueixen accessoris o parts de màquines-eina; encluses; forges portàtils; moles amb
bancada, manual o de pedal.

8205.10 - Eines de perforar o de roscar
8205.20 - Martells i maces
8205.30 - Ribots, cisell, gúbies i eines tallant similars per a treballar la fusta
8205.40 - Tornavisos

- Altres eines i einam manuals (inclosos els diamants de vidrier):
8205.51 — D’economia domèstica
8205.59 — Altres
8205.60 - Soldadors i similars
8205.70 - Cargols de banc, serjants i similars
8205.80 - Encluses; forges portàtils; moles amb bancada, manuals o de pedal
8205.90 - Assortiments d’articles de com a mínim dues de les subposicions anterior

82.06 8206.00 Eines de com a mínim dos dels núm. 82.02 a 82.05, condicionades en assortiments per a la
venda al detall.

82.07 Eines intercanviables per a einam manual, mecànic o no, o per a màquines-eina (per embotir,
estampar, contrastar, roscar, perforar, mandrinar, brotxar, fresar, tornejar o collar, per
exemple), incloses les fileres per a l’estiratge o l’extrusió dels metalls, així com les eines per a
perforar o sondar el subsòl.
- Eines per a perforar o sondar el subsòl:

8207.13 — Amb la part que treballa de cermets
8207.19 — Altres, incloses les parts
8207.20 - Fileres per l’estiratge o l’extrusió dels metalls
8207.30 - Eines per embotir, estampar o contrastar
8207.40 - Eines per roscar o per filetejar
8207.50 - Eines per perforar
8207.60 - Eines per mandrinar o brotxar
8207.70 - Eines per fresar
8207.80 - Eines per tornejar
8207.90 - Altres eines intercanviables

82.08 Ganivets i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics.
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8208.10 - Per a treballar els metalls
8208.20 - Per a treballar la fusta
8208.30 - Per a aparells de cuina o per a màquines destinades a la indústria alimentària
8208.40 - Per a maquinària agrícola, hortícola o forestal
8208.90 - Altres

82.09 8209.00 Plaquetes, varetes, puntes i objectes similars per a eines, no muntats, constituïts per carburs
metàl·lics sinteritzats o per cermets.

82.10 8210.00 Aparells mecànics accionats a mà, de pes no superior a 10 kg, emprats per preparar,
condicionar o servir aliments o begudes.

82.11 Ganivets (altres que els del núm. 82.08) de fulla tallant o dentada, inclosos els podalls que es
tanquen, i les fulles.

8211.10 - Assortiments
- Altres:

8211.91 — Ganivets de taula de fulla fixa
8211.92 — Altres ganivets de fulla fixa
8211.93 — Ganivets diferents dels de fulla fixa, incloses les podadores que es tanquen
8211.94 — Fulles
8211.95 — Mànecs de metalls comuns

82.12 Estris d’afaitar i les fulles (inclosos els escalaborns en tires).
8212.10 - Estris d’afaitar
8212.20 - Fulles de maquinetes d’afaitar, inclosos els escalaborns en tires
8212.90 - Altres parts

82.13 8213.00 Tisores de doble tallant i llurs fulles.

82.14 Altres articles de ganiveteria (tonedores, estellallenya, picoladores, trinxants de carnisser o de
cuina i tallapapers, per exemple); eines i assortiments d’eines de manicura o de pedicura
(incloses les llimes per a les ungles).

8214.10 - Tallapapers, obrecartes, raspadors, maquinetes de fer punta als llapis i llurs fulles
8214.20 - Eines i assortiments d’eines de manicura o de pedicura (incloses les llimes per a les ungles)
8214.90 - Altres

82.15 Culleres, forquilles, cullerots, escorredores, pales per a dolços, ganivets especials per a peix o
per a mantega, pinces per a terrossos de sucre i articles similars.

8215.10 - Assortiments que contenen com a mínim un objecte argentat, daurat o platinat
8215.20 - Altres assortiments

- Altres:
8215.91 — Argentats, daurats o platinats
8215.99 — Altres



Capítol 83. Productes diversos fets
de metalls comuns

Notes
1. Al present capítol, les parts fetes de

metalls comuns han de classificar-se a la
posició corresponent als articles als
quals fan referència. Tanmateix no són
considerats com a parts de productes del
present capítol els articles fets de fosa,
de ferro o d’acer dels núm. 73.12, 73.15,
73.17, 73.18 o 73.20 ni els mateixos arti-
cles fets d’altres metalls comuns
(Capítols 74 a 76 i 78 a 81).

2. Al núm. 83.02 s’entén per “rodetes”
les rodes que tenen un diàmetre
(pneumàtic eventual inclòs) no superior
a 75 mm, o les que tenen un diàmetre
(pneumàtic eventual inclòs) superior a
75 mm, sempre que l’amplada de la roda
o del pneumàtic que duu adaptat sigui
inferior a 30 mm.
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Núm. de posició Codi del S.H
83.01 Cadenats, panys i forrellats (amb clau, secrets o elèctrics), de metalls comuns; tanques i

muntures-tanca a base d’un pany, fets de metalls comuns; claus per a aquests articles, fetes de
metalls comuns.

8301.10 - Cadenats
8301.20 - Panys dels tipus emprats per a vehicles automòbils
8301.30 - Panys dels tipus emprats per a mobles
8301.40 - Altres panys; forrellats
8301.50 - Tanques i muntures-tanca a base d’un pany
8301.60 - Parts
8301.70 - Claus presentades soles

83.02 Guarnicions, ferramenta i articles similars fets de metalls comuns per a mobles, portes,
escales, finestres, persianes, carrosseries, articles de selleria, baguls, cofres, arques o altres
articles del gènere; penja-robes, penjadors, suports i articles similars, fets de metalls comuns;
rodetes amb muntura feta de metall comuns; tancaportes automàtics fets de metalls comuns.

8302.10 - Frontisses de tota mena (inclosos els golfos i llurs parts planes)
8302.20 - Rodetes
8302.30 - Altres guarnicions, ferramenta i articles similars per a vehicles automòbils

- Altres guarnicions, ferramenta i articles similars:
8302.41 — Per a edificis
8302.42 — Altres, per a mobles
8302.49 — Altres
8302.50 - Penja-robes, penjadors, suports i articles similars
8302.60 - Tancaportes automàtics

83.03 8303.00 Caixes de cabals, portes blindades i compartiments per a cambres fortes, cofres i caixetes de
seguretat i articles similars, fets de metalls comuns.

83.04 8304.00 Arxivadors, fitxers, classificadors, portacòpies, estoigs per a llapis i plomes, portasegells i
material i subministraments similars de despatx, fets de metalls comuns, exclosos els mobles
d’oficina del núm. 94.03.

83.05 Mecanismes per relligar fulls mòbils o per a arxivadors, subjectacartes, angles per unir fulls,
clips, senyalapunts i objectes similars de despatx, fets de metalls comuns; grapes o gafets
presentats en barretes (de despatx, per a tapissers o embaladors, per exemple) de metalls
comuns.

8305.10 - Mecanismes per a relligar fulls mòbils o per a arxivadors
8305.20 - Grapes o gafets presentats en barretes
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8305.90 - Altres, incloses les parts

83.06 Campanes, campanetes, gongs i articles similars, no elèctrics, fets de metalls comuns; figuretes
i altres objectes d’ornament, de metalls comuns; marcs per a fotografies, gravats o similars, de
metalls comuns; miralls fets de metalls comuns.

8306.10 - Campanes, campanetes, gongs i articles similars
- Figuretes i altres objectes d’ornament:

8306.21 — Argentats, daurats o platinats
8306.29 — Altres
8306.30 - Marcs per a fotografies, gravats o similars; miralls

83.07 Tubs flexibles fets de metalls comuns, àdhuc amb els accessoris.
8307.10 - De ferro o d’acer
8307.90 - D’altres metalls comuns

83.08 Tanques, muntures-tanca, sivelles, sivelles-tanca, gafets, ganxets, ullets i articles similars, fets
de metalls comuns, per a vestits, sabates, lones, marroquineria o per a tota mena de
confeccions o d’equipaments; reblons tubulars o de tija fendida, fets de metalls comuns; perles
i palletes tallades, de metalls comuns.

8308.10 - Gafets, ganxets i ullets
8308.20 - Reblons tubulars o de tija fendida
8308.90 - Altres, incloses les parts

83.09 Taps (inclosos els taps-corona, els taps roscats i els taps-abocadors), càpsules per a ampolles,
bolons filetejats, plaques de bolons, precintes i altres accessoris per a l’embalatge, fets de
metalls comuns.

8309.10 - Taps-corona
8309.90 - Altres

83.10 8310.00 Plaques indicadores, plaques de rètol, plaques d’adreça i plaques similars, xifres, lletres i rètols
diversos, de metalls comuns, exclosos els del núm. 94.05.

83.11 Fils, varetes, tubs, plaques, elèctrodes i articles similars, de metalls comuns o de carburs
metàl·lics, recoberts o enfundats de decapants o de fundents, per a la soldadura o deposició de
metall o de carburs metàl·lics; fils i varetes de pólvores de metalls comuns aglomerats per
metal·litzar per projecció.

8311.10 - Elèctrodes recoberts per soldar a l’arc, de metalls comuns
8311.20 - Fils enfundats per a soldar a l’arc, de metalls comuns
8311.30 - Varetes recobertes i fills enfundats per a la soldadura a la flama, de metalls comuns
8311.90 - Altres, incloses les parts



Secció XVI. Màquines i
aparells, material elèctric i
llurs parts; aparells
d’enregistrament o de
reproducció del so, aparells
d’enregistrament o de
reproducció de les imatges i
del so en televisió, i parts i
accessoris d’aquests aparells

Notes
1. La present secció no inclou:

a) les corretges transportadores o de
transmissió fetes de matèries plàsti-
ques del Capítol 39, les corretges
transportadores o de transmissió fetes
de cautxú vulcanitzat (núm. 40.10) ni
els articles per a usos tècnics fets de
cautxú vulcanitzat no endurit (núm.
40.16);

b) els articles per a usos tècnics de cuir
natural o reconstituït (núm. 42.04) o
de pelleteries (núm. 43.03);

c) els canons, cons, tubs, bobines i su-
ports similars fets de qualsevol matèria
(Capítols 39, 40, 44, 48 o Secció XV,
per exemple);

d) les targes perforades per a mecanis-
mes Jacquard o màquines similars
(Capítols 39 o 48 o Secció XV, per
exemple);

e) les corretges transportadores o de
transmissió fetes de matèries tèxtils
(núm. 59.10), així com els articles per
a usos tècnics fets de matèries tèxtils
(núm. 59.11);

f) les pedres gemmes, les pedres sin-
tètiques o reconstituïdes dels núm.
71.02 a 71.04, així com els articles fets
íntegrament d’aquestes matèries del
núm. 71.16, exceptuats tanmateix els
safirs i els diamants treballats, no mun-
tats, per a agulles de lectura (núm.
85.22);

g) les parts i els subministraments d’ús
general, segons la Nota 2 de la Secció
XV, fets de metalls comuns (Secció
XV), i els articles similars fets de ma-
tèries plàstiques (Capítol 39);

h) les barres de perforació (núm.
73.04);

ij) les teles i corretges sens fi fetes de
fils o de tires metàl·liques (Secció XV);

k) els articles dels Capítols 82 o 83;

l) els articles de la Secció XVII;

m) els articles del Capítol 90;

n) els articles de rellotgeria (Capítol
91);

o) les eines intercanviables del núm.
82.07 i els raspalls que són elements
de màquines del núm. 96.03, així com
les eines intercanviables similars que
cal classificar segons la matèria consti-
tutiva de llur part de treball (Capítols
40, 42, 43, 45, 59, núm. 68.04, 69.09,
per exemple);

p) els articles del Capítol 95.

2. A reserva de les disposicions de la
Nota 1 de la present secció i de la Nota 1
dels Capítols 84 i 85, les parts de màqui-
nes (exceptuades les parts dels articles
dels núm. 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 o
85.47) s’han classificat d’acord amb les
regles següents:

a) les parts consistents en articles in-
closos en qualsevol de les posicions
dels Capítols 84 o 85 (exceptuats els
núm. 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 i
85.48) pertanyen a aquesta posició,
qualsevol que sigui la màquina a la
qual estan destinades;

b) quan se les reconeix com a exclusi-
vament o principalment destinades a
una màquina particular o a diverses
màquines d’una mateixa posició
(àdhuc dels núm. 84.79 o 85.43), les
parts, altres que les especificades al
paràgraf precedent, s’han classificat a
la posició corresponent a aquesta o a
aquestes màquines o, estiguin dins els
núm. 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
85.03, 85.22, 85.29 o 85.38; tanmateix,
les parts destinades principalment tant
als articles del núm. 85.17 com als del
núm. 85.25 a 85.28 s’han classificat al
núm. 85.17;

c) les altres parts pertanyen als núm.
84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03,
85.22, 85.29 o 85.38, segons el cas, o a
defecte dels núm. 84.85 o 85.48.

3. Llevat de disposicions contràries, les
combinacions de màquines de gèneres
diferents destinades a funcionar conjun-

tament i que constitueixin un sol cos, així
com les màquines concebudes per efec-
tuar dues o més funcions diferents, alter-
nes o complementàries, s’han classificat
segons la funció principal que caracte-
ritza el conjunt.

4. Quan una màquina o una combina-
ció de màquines estan constituïdes per
elements distints (àdhuc separats o units
entre ells mitjançant conduccions, dispo-
sitius de transmissió, cables elèctrics o
un altre sistema) a fi d’assegurar concur-
rentment una funció ben determinada
inclosa en una de les posicions del
Capítol 84 o del Capítol 85, el conjunt ha
de classificar-se a la posició correspo-
nent a la funció que assegura.

5. Per a l’aplicació de les notes prece-
dents, la denominació “màquines” abra-
ça les màquines, els aparells, els
dispositius, els ginys i els materials diver-
sos esmentats a les posicions dels
Capítols 84 o 85.

Capítol 84. Reactors nuclears,
calderes, màquines, aparells i ginys
mecànics; parts d’aquestes
màquines o aparells

Notes
1. Resten exclosos d’aquest capítol:

a) les moles i els articles similars per
moldre i altres articles del Capítol 68;

b) les màquines, els aparells o els ginys
(bombes, per exemple) de ceràmica i
les parts de ceràmica de les màquines,
aparells o ginys de qualsevol matèria
(Capítol 69);

c) els articles de vidre per a laboratori
(núm. 70.17) o per a usos tècnics
(núm. 70.19 o 70.20);

d) els articles dels núm. 73.21 o 73.22 i
els articles similars fets d’altres metalls
comuns (Capítol 74 a 76 o 78 a 81);

e) les eines electromecàniques d’ús
manual del núm. 85.08 i els aparells
electromecànics d’ús domèstic del
núm. 85.09;

f) les escombres mecàniques d’ús ma-
nual, excloses les accionades per mo-
tor (núm. 96.03).

2. A reserva de les disposicions de la
Nota 3 de la Secció XVI, les màquines i
els aparells susceptibles de pertànyer
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alhora als núm. 84.01 a 84.24, per una
banda, i als núm. 84.25 a 84.80, per l’al-
tra, s’han classificat als núm. 84.01 a
84.24.

Tanmateix,

no pertanyen al núm. 84.19:

a) les incubadores i instal·lacions de
cria artificials per a l’avicultura i les
cambres i estufes de germinació (núm.
84.36);

b) els aparells mulladors de grans per
a farineria (núm. 84.37);

c) els difusors de la indústria sucrera
(núm. 84.38);

d) les màquines i els aparells tèrmics
per al tractament dels fils dels teixits o
dels productes de matèries tèxtils
(núm. 84.51);

e) els aparells i dispositius concebuts
per realitzar una operació mecànica,
en els quals el canvi de temperatura,
per bé que necessari, no té més que un
paper accessori;

no pertanyen al núm. 84.22:

a) les màquines de cosir per tancar
embalatges (núm. 84.52);

b) les màquines i els aparells d’oficina
del núm. 84.72.

no pertanyen al núm.84.24:

Les màquines d’imprimir amb raig de
tinta (núm. 84.43 o 84.71)

3. Les màquines-eina que treballen per
arrencament, de qualsevol matèria, sus-
ceptibles de pertànyer al núm. 84.56, per
una banda, i als núm. 84.57, 84.58, 84.59,
84.60, 84.61, 84.64 o 84.65, per l’altra,
s’han classificat al núm. 84.56.

4. Només pertanyen al núm. 84.57 les
màquines-eina per treballar metalls (al-
tres que els torns) capaces d’efectuar di-
ferents tipus d’operacions de mecanitzat,
sigui per:

a) canvi automàtic de les eines a partir
d’un magatzem, d’acord amb un pro-
grama de mecanització (centres de
mecanització),

b) ús automàtic, simultani o seqüen-
cial, de diverses unitats de mecanitza-
ció que treballen una peça en una
estació fixa (màquines d’estació fixa),
o

c) transferència automàtica de la peça
que s’ha de treballar a diferents unitats
de mecanització (màquines d’esta-
cions múltiples).

5.A) S’entén per “màquines automàti-
ques de tractament de la informació”, en
el sentit del núm. 84.71:

a) les màquines numèriques capaces
1) d’enregistrar el programa o els pro-
grames de tractament i com a mínim
les dades immediatament necessàries
per a l’execució d’aquest o d’aquests
programes; 2) d’ésser programades
lliurement d’acord amb les necessitats
de l’usuari; 3) d’executar tractaments
aritmètics definits per l’usuari i 4)
d’executar, sense intervenció humana,
un programa de tractament, l’execució
del qual han de poder modificar, en
els curs del tractament, per decisió
lògica;

b) les màquines analògiques capaces
de simular models matemàtics i que
disposin com a mínim d’òrgans
analògics, d’òrgans de comandament i
de dispositius de programació;

c) les màquines híbrides compostes
per una màquina numèrica associada
a elements analògics o per una màqui-
na analògica associada a elements nu-
mèrics.

B) Les màquines automàtiques de trac-
tament de la informació poden presen-
tar-se en forma de sistemes constituïts
per un nombre variable d’unitats distin-
tes. Sota reserva de les disposicions del
paràgraf E que segueix, cal considerar
com a part del sistema sencer tota unitat
que satisfaci simultàniament les condi-
cions següents:

a) ésser del tipus utilitzat exclusiva-
ment o principalment en un sistema
automàtic de tractament de la informa-
ció;

b) poder-se connectar a la unitat cen-
tral de tractament sigui directament, si-
gui a través d’una o de més unitats
diferents;

c) ha de poder rebre o enviar dades en
una forma codi o senyals utilitzable
pel sistema.

C) Presentades separadament, les uni-
tats del gènere pertanyen també al núm.
84.71.

D) Les impressores, teclats, els dispo-
sitius d’entrada per coordenades x, y i les
unitats de memòria per disc que com-
pleixen les funcions enunciades al
paràgraf B b) i B c) s’han de classificar
com a unitats dins el núm. 84.71.

E) Les màquines que duen incorpora-
des una màquina automàtica de tracta-
ment de la informació o que treballen en
connexió amb una màquina així i que
exerceixen una funció pròpia resten ex-
closes del núm. 84.71. Aquestes màqui-
nes han de classificar-se a la posició
corresponent a aquesta funció o, si no hi
és, a una posició residual.

6. Pertanyen al núm. 84.82 les boles
d’acer calibrades, és a dir, les boles poli-
des el diàmetre màxim o mínim de les
quals no difereix més de l’1% del diàme-
tre nominal, sempre que, tanmateix,
aquesta diferència (tolerància) no sigui
superior a 0,05 mm.

Les boles d’acer que no satisfan la defi-
nició anterior s’han classificat al núm.
73.26.

7. Llevat de disposicions contràries i a
reserva de les prescripcions de la Nota 2
supra i de la Nota 3 de la Secció XVI, les
màquines per a múltiples usos s’han
classificat a la posició corresponent a llur
ús principal. Quan aquesta posició no
existeix o quan no és possible de deter-
minar-ne l’ús principal, les màquines per
a múltiples usos s’han classificat al núm.
84.79.

Pertanyen també, en tot cas, al núm.
84.79 les màquines per fabricar cordes o
cables (trenadores, conxadores o cable-
jadores, per exemple) de qualsevol ma-
tèria.

8. Per l’aplicació del núm. 84.70, l’ex-
pressió de “poche” s’aplica únicament a
les màquines que no sobrepassin 170
mm x 100 mm x 45 mm d’aquestes mi-
des.

Nota de sotsposició
1. En el sentit del núm. 8471.49, s’en-

tén per sistemes de màquines automàti-
ques de tractament de la informació les
unitats de les quals responen simultània-
ment a les condicions enumerades en la
nota 5 B) del capítol 84 i que comporten
com a mínim una unitat de control de
tractament, una unitat d’entrada (un te-
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clat o un lector, per exemple) i una unitat
de sortida (una consola de visualització
o una impressora, per exemple).

2. El núm. 8482.40 és vàlid solament
per als coixinets proveïts de rodets cilín-
drics de diàmetre constant no superior a
5 mm i de llargada igual o superior a tres
vegades el diàmetre. Aquests rodets po-
den tenir els extrems arrodonits.
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Núm. de posició Codi del S.H.
84.01 Reactors nuclears; elements combustibles (cartutxos) no irradiats per a reactors nuclears;

màquines i aparells per a la separació isotòpica.
8401.10 - Reactors nuclears
8401.20 - Màquines i aparells per a la separació isotòpica, i llurs parts
8401.30 - Elements combustibles (cartutxos) no irradiats
8401.40 - Parts de reactors nuclears

84.02 Calderes de vapor (generadors de vapor), altres que les calderes de calefacció central
destinades a produir alhora aigua calenta i vapor a baixa pressió; calderes anomenades
“d’aigua sobreescalfada”.
- Calderes de vapor:

8402.11 — Calderes aquatubulars amb una producció horària de vapor superior a 45 tones
8402.12 — Calderes aquatubulars amb una producció horària de vapor no superior a 45 tones
8402.19 — Altres calderes de vapor, incloses les calderes mixtes
8402.20 - Calderes anomenades “d’aigua sobreescalfada”
8402.90 - Parts

84.03 Calderes de calefacció central, altres que les del núm. 84.02.
8403.10 - Calderes
8403.90 - Parts

84.04 Aparells auxiliars per a calderes dels núm. 84.02 o 84.03 (economitzadors, sobreescalfadors,
aparells neteja-xemeneies o de recuperació de gasos, per exemple); condensadors per a
màquines de vapor.

8404.10 - Aparells auxiliars per a calderes dels núm. 84.02 o 84.03
8404.20 - Condensadors per a màquines de vapor
8404.90 - Parts

84.05 Generadors de gas d’aire o de gas d’aigua, amb o sense els depuradors; generadors d’acetilè i
generadors similars de gas, per procediment mitjançant aigua, amb o sense llurs depuradors.

8405.10 - Generadors de gas d’aire o de gas d’aigua, amb o sense llurs depuradors; generadors d’acetilè i
generadors similars de gas, per procediment mitjançant aigua, amb o sense llurs depuradors

8405.90 - Parts

84.06 Turbines de vapor.
8406.10 - Turbines per a la propulsió de vaixell

- Altres turbines:
8406.81 — De potència superior a 40 MW
8406.82 — De potència inferior a 40 MW
8406.90 - Parts

84.07 Motors de pistó alternatiu o giratori, amb encesa per guspira elèctrica (motors d’explosió).
8407.10 - Motors d’aviació

- Motors per a la propulsió de vaixells:
8407.21 — Del tipus forabord
8407.29 — Altres

- Motors de pistó alternatiu dels tipus utilitzats per la propulsió del vehicles del capítol 87:
8407.31 — De cilindrada no superior a 50 cm3

8407.32 — De cilindrada superior a 50 cm3 però sense ultrapassar 250 cm3

8407.33 — De cilindrada superior a 250 cm3 però sense ultrapassar 1000 cm3

8407.34 — De cilindrada superior a 1000 cm3
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8407.90 - Altres motors

84.08 Motors de pistó, amb encesa per compressió (motor dièsel o semidièsel).
8408.10 - Motors per a la propulsió de vaixells
8408.20 - Motors dels tipus emprats per a la propulsió dels vehicles del capítol 87
8408.90 - Altres motors

84.09 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades als motors dels núm.
84.07 o 84.08.

8409.10 - De motors d’aviació
- Altres:

8409.91 — Recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades a motor de pistó amb encesa per
guspira elèctrica

8409.99 — Altres

84.10 Turbines hidràuliques, rodes hidràuliques i llurs reguladors.
- Turbines i rodes hidràuliques:

8410.11 — D’una potència no superior a 1000 kW
8410.12 — D’una potència superior a 1000 kW però sense ultrapassar 10000 kW
8410.13 — D’una potència superior a 10000 kW
8410.90 - Parts, inclosos els reguladors

84.11 Turboreactors, turbopropulsors i altres turbines de gas.
- Turboreactors:

8411.11 — D’una impulsió no superior a 25 kN
8411.12 — D’una impulsió superior a 25 kN

- Turbopropulsors:
8411.21 — De potència no superior a 1100 kW
8411.22 — De potència superior a 1100 kW

- Altres turbines de gas:
8411.81 — De potència no superior a 5000 kW
8411.82 — De potència superior a 5000 kW

- Parts:
8411.91 — De turboreactors o de turbopropulsors
8411.99 — Altres

84.12 Altres motors i màquines motrius.
8412.10 - Propulsors a reacció altres que els turboreactors

- Motors hidràuliques:
8412.21 — De moviment rectilini (cilindres)
8412.29 — Altres

- Motors pneumàtics:
8412.31 — De moviment rectilini (cilindres)
8412.39 — Altres
8412.80 - Altres
8412.90 - Parts

84.13 Bombes per a líquids, àdhuc proveïdes de dispositiu mesurador; elevadors de líquids.
- Bombes proveïdes de dispositiu mesurador o concebudes a fi de poder-lo portar:

8413.11 — Bombes per a la distribució de carburants o de lubrificants, dels tipus emprats a les estacions de
servei o als garatge

8413.19 — Altres
8413.20 - Bombes d’accionament manual altres que les dels núm. 8413.11 o 8413. 19
8413.30 - Bombes de carburant, d’oli o de líquid refrigerador per a motors amb encesa per guspira elèctrica o

per compressió
8413.40 - Bombes per a formigó
8413.50 - Altres bombes volumètriques alternatives
8413.60 - Altres bombes volumètriques rotatives
8413.70 - Altres bombes centrífugues

- Altres bombes; elevadors de líquids:
8413.81 — Bombes
8413.82 — Elevadors de líquids

- Parts:
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8413.91 — De bombes
8413.92 — D’elevadors de líquids

84.14 Bombes d’aire o de buit, compressors d’aire o d’altres gasos i ventiladors; campanes aspirants
d’extracció o de reciclatge, amb ventilador incorporat, àdhuc filtrants.

8414.10 - Bombes de buit
8414.20 - Bombes d’aire, manuals o de pedal
8414.30 - Compressors dels tipus emprats als equipaments frigorífics
8414.40 - Compressors d’aire muntats damunt d’un bastiment amb rodes i remolcables

- Ventiladors:
8414.51 — Ventiladors de taula, de sòl, murals, de sostre, de coberta o de finestra, amb motor elèctric incorporat

de potència no superior a 125 W
8414.59 — Altres
8414.60 - Campanes el costat horitzontal més gran de les quals no excedeix de 120 cm
8414.80 - Altres
8414.90 - Parts

84.15 Màquines i aparells de condicionament d’aire que inclouen un ventilador amb motor i
dispositius aptes per modificar la temperatura i la humitat, inclosos aquells en els quals el grau
higromètric no pot ajustar-se separadament.

8415.10 - Del tipus mural o per finestra, que formen un sol cos
8415.20 - Del tipus que s’utilitza per al confort de les persones en els vehicles automòbils

- Altres:
8415.81 — Amb dispositiu de refrigeració i vàlvula d’inversió del cicle tèrmic
8415.82 — Altres, amb dispositiu de refrigeració
8415.83 — Sense dispositiu de refrigeració
8415.90 - Parts

84.16 Cremadors per a l’alimentació de fogars, de combustibles líquids, de combustibles sòlids
polvoritzats o de gas; fogars automàtics, inclosos llurs avantfogars, llurs reixes mecàniques,
llurs dispositius mecànics per a l’evacuació de les cendres i dispositius similars.

8416.10 - Cremadors de combustibles líquids
8416.20 - Altres cremadors, inclosos els cremadors mixtos
8416.30 - Fogars automàtics, inclosos llurs avantfogars, llurs reixes mecàniques, llurs dispositius mecànics per a

l’evacuació de les cendres i dispositius similars
8416.90 - Parts

84.17 Forns industrials o de laboratori, inclosos els incineradors, no elèctrics.
8417.10 - Forns per a la torrefacció, la fusió o altres tractaments tèrmics de minerals o de metalls
8417.20 - Forns de pa, de pastisseria o de bescuiteria
8417.80 - Altres
8417.90 - Parts

84.18 Refrigeradors, congeladors-conservadors i altres materials, màquines i aparells per a la
producció de fred, amb equipament elèctric o d’una altra mena; bombes de calor altres que les
màquines i els aparells de condicionament d’aire del núm. 84.15.

8418.10 - Combinacions de refrigeradors i de congeladors-conservadors proveïts de portes exteriors separades
- Refrigeradors de tipus domèstics:

8418.21 — Per compressió
8418.22 — Per absorció, elèctrics
8418.29 — Altres
8418.30 - Mobles congeladors-conservadors del tipus cofre, de capacitat no superior a 800 litres
8418.40 - Mobles congeladors-conservadors del tipus armari, de capacitat no superior a 900 litres
8418.50 - Altres cofres, armaris, aparadors, taulells i mobles similars, per a la producció de fred

- Altres materials, màquines i aparells per a la producció de fred; bombes de calor:
8418.61 — Grups de compressió el condensador dels quals està constituït per un bescanviador de calor
8418.69 — Altres

- Parts:
8418.91 — Mobles ideats per a allotjar-hi un equipament destinats a la producció de fred
8418.99 — Altres
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84.19 Aparells i dispositius, àdhuc escalfats elèctricament, per al tractament de matèries mitjançant
operacions que impliquen un canvi de temperatura, com ara l’escalfament, la cocció, la
torrefacció, la destil·lació, la rectificació, l’esterilització, la pasteurització, l’estubatge,
l’assecament, l’evaporació, la vaporització, la condensació o el refredament altres que els
aparells domèstics; escalfadors d’aigua no elèctrics, d’escalfament instantani o per acumulació.
- Escalfadors d’aigua no elèctrics, d’escalfament instantani o per acumulació:

8419.11 — D’escalfament instantani, per gas
8419.19 — Altres
8419.20 - Esterilitzadors medicoquirúrgics o de laboratori

- Assecadors:
8419.31 — Per a productes agrícoles
8419.32 — Per la fusta, pastes de paper, papers o cartrons
8419.39 — Altres
8419.40 - Aparells de destil·lació o de rectificació
8419.50 - Bescanviadors de calor
8419.60 - Aparells i dispositius per a la liqüefacció de l’aire o d’altres gasos

- Altres aparells i dispositius:
8419.81 — Per a la preparació de begudes calentes o per coure o escalfar aliments
8419.89 — Altres
8419.90 - Parts

84.20 Calandres i laminadors, altres que els destinats a metalls o al vidre, i corrons per a aquestes
màquines.

8420.10 - Calandres i laminadors
- Parts:

8420.91 — Corrons
8420.99 — Altres

84.21 Centrifugadores, incloses les escorredores centrífugues; aparells per filtrar o depurar líquids o
gasos.
- Centrifugadores, incloses les escorredores centrifugues:

8421.11 — Desnatadores
8421.12 — Escorredores de roba
8421.19 — Altres

- Aparells per a filtrar o depurar líquids:
8421.21 — Per filtrar o depurar aigües
8421.22 — Per filtrar o depurar begudes altres que l’aigua
8421.23 — Per filtrar els olis minerals dels motors d’encesa per guspires elèctriques o per compressió
8421.29 — Altres

- Aparells per a filtrar o depurar gasos:
8421.31 — Filtres d’entrada d’aire de motors d’encesa per guspires elèctriques o per compressió
8421.39 — Altres

- Parts:
8421.91 — De centrifugadores, incloses escorredores centrifugadores
8421.99 — Altres

84.22 Màquines per rentar vaixella; màquines i aparells per netejar o assecar ampolles o altres
recipients; màquines i aparells per omplir, tancar, encapsular o etiquetar ampolles, capses,
bosses o altres continents; màquines per encapsular botelles, pots tubs i continents anàlegs;
altres màquines i aparells per a empaquetar o embalar mercaderies; (incloses les màquines i
aparells per embalar sota pel·lícula termorretractiu); màquines i aparells per a gasificar
begudes.
- Màquines per a rentar vaixella:

8422.11 — De tipus domèstic
8422.19 — Altres
8422.20 - Màquines i aparells per a netejar o assecar ampolles o altres recipients
8422.30 - Màquines i aparells per omplir, tancar, encapsular o etiquetar ampolles, capses, bosses o altres

continents; màquines i aparells per gasificar begudes
8422.40 - Altres màquines i aparells per a empaquetar o embalar mercaderia (incloses les màquines i aparells

per embalar sota pel·lícula termorretractiu)
8422.90 - Parts

84.23 Aparells i instruments per a pesar, incloses les bàscules i balances per verificar les peces
mecanitzades, però excloses les balances sensibles a pesos de 5 cg o inferiors; pesos per a tota
mena de balances.
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8423.10 - Pesapersones, inclosos els pesanadons; balances de cuina
8423.20 - Bàscules de pesada continua damunt de transportadors
8423.30 - Bàscules de pesada constant i balances i bàscules ensacadores o dosificadores

- Altres aparells i instruments per a pesar:
8423.81 — D’una capacitat no superior a 30 kg
8423.82 — D’una capacitat superior a 30 kg però sense ultrapassar 5000 kg
8423.89 — Altres
8423.90 - Pesos per a tota mena de balances; parts d’aparells o d’instruments per a pesar

84.24 Aparells mecànics (àdhuc manuals) per projectar, dispersar o polvoritzar matèries líquides o
en pols; extintors, àdhuc carregats; pistoles aerògrafes i aparells similars; màquines i aparells
de projectar sorra o vapor, i aparells similars de projecció.

8424.10 - Extintors, àdhuc carregats
8424.20 - Pistoles aerògrafes i aparells similars
8424.30 - Màquines i aparells de projectar sorra o vapor, i aparells similars de projecció:

- Altres aparells:
8424.81 — Per a l’agricultura o l’horticultura
8424.89 — Altres
8424.90 - Parts

84.25 Ternals; torns i cabrestants; crics i gats.
- Ternals:

8425.11 — Amb motor elèctric
8425.19 — Altres
8425.20 - Torns que permeten la pujada i el descens de les gàbies pels pous de les mines; torns especialment

ideats per a mines al fons
- Altres torns; cabrestants:

8425.31 — Amb motor elèctric
8425.39 — Altres

- Crics i gats:
8425.41 — Elevadors fixos d’automòbils per a garatge
8425.42 — Altres crics i gats, hidràulics
8425.49 — Altres

84.26 Cabries; grues i transbordadors per cable; ponts corredissos, pòrtics de descàrrega o de
manutenció, grues-pont, plataformes rodades i grues mòbils.
- Ponts corredissos, bigues corredisses, pòrtics, grues-pont i plataformes rodades:

8426.11 — Ponts corredissos i bigues corredisses damunt de suports fixos
8426.12 — Pòrtics mòbils damunt de pneumàtics i plataformes rodades
8426.19 — Altres
8426.20 - Grues-torre
8426.30 - Grues-pòrtic

- Altres màquines i aparells, autopropulsats:
8426.41 — Damunt de pneumàtics
8426.49 — Altres

- Altres màquines i aparells:
8426.91 — Ideats per ésser muntats sobre un vehicle de transport per carretera
8426.99 — Altres

84.27 Carretons estibadors; altres carretons de manutenció proveïts de dispositiu elevador.
8427.10 - Carretons autopropulsats per motor elèctric
8427.20 - Altres carretons autopropulsats
8427.90 - Altres carretons

84.28 Altres màquines i aparells d’elevació, de càrrega, de descàrrega o de manutenció (ascensors,
escales mecàniques, transportadors o telefèrics, per exemple).

8428.10 - Ascensors i muntacàrregues
8428.20 - Aparells elevadors o transportadors, pneumàtics

- Altres aparells elevadors, transportadors o acomboiadors, d’acció continua, per a mercaderies:
8428.31 — Especialment ideats per a mines al fons o per a d’altres treballs subterranis
8428.32 — Altres, a base de vagonetes
8428.33 — Altres, mitjançant cinta o corretja
8428.39 — Altres
8428.40 - Escales mecàniques i estores mecàniques
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8428.50 - Engabiadors de vagonetes, carros transbordadors, basculadors i capgiradors de vagons, vagonetes, etc.
i instal·lacions similars de manutenció de materials ferroviari

8428.60 - Telefèric (inclosos els telecadires i remuntadors); mecanisme de tracció per a funiculars
8428.90 - Altres màquines i aparells

84.29 Esplanadores (bulldozers), esplanadores al biaix (angledozers), anivelladores, aplanadores
(scrapers), pales mecàniques, excavadores, carregadors i pales carregadores, compactadores i
piconadores, autopropulsats.
- Esplanadores (bulldozers) i esplanadores al biaix (angledozers):

8429.11 — De cadena
8429.19 — Altres
8429.20 - Anivelladores
8429.30 - Aplanadores (scrapers)
8429.40 - Compactadores i piconadores

- Pales mecàniques, escavadores, carregadors i pales carregadores:
8429.51 — Carregadors i pales carregadores de càrrega frontal
8429.52 — Ginys la superestructura dels quals pot efectuar un gir de 360º
8429.59 — Altres

84.30 Altres màquines i aparells de moviment de terres, anivellament, aplanament, excavació,
compactació, extracció o perforació del sòl o de minerals; martinets i màquines per arrencar
estaques; màquines llevaneu.

8430.10 - Martinets i màquines per a arrencar estaques del sòl
8430.20 - Màquines llevaneu

- Maquinària per a enderrocar talussos i per a perforar túnels o galeries:
8430.31 — Autopropulsades
8430.39 — Altres

- Altres màquines de sondatge o de perforació:
8430.41 — Autopropulsades
8430.49 — Altres
8430.50 - Altres màquines i aparells, autopropulsats

- Altres màquines i aparells, no autopropulsats:
8430.61 — Màquines i aparells per a ataconar o compactar
8430.62 — Aplanadores
8430.69 — Altres

84.31 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades a les màquines o als
aparells dels núm. 84.25 a 84.30.

8431.10 - De màquines o aparells del núm. 84.25
8431.20 - De màquines o aparells del núm. 84.27

- De màquines o aparells del núm. 84.28:
8431.31 — D’ascensors, de muntacàrregues o d’escales mecàniques
8431.39 — Altres

- De màquines o aparells dels núm. 84.26, 84.29 o 84.30:
8431.41 — Catufols, bolquets, culleres, pales, garfis i tenalles
8431.42 — Pales d’esplanadores (bulldozers) o d’esplanadores al biaix (angledozers)
8431.43 — Parts de màquines de sondatge o de perforació dels núm. 8430.49
8431.49 — Altres

84.32 Màquines, aparells i ginys agrícoles, hortícoles o forestals per preparar o treballar la terra o
per al cultiu; corrons per a gespa o per a camps d’esport.

8432.10 - Arades
- Rascles, escarificadors, cultivadors, extirpadors, aixades, aixadells i càvecs:

8432.21 — Rascles de discos (esterrossadors)
8432.29 — Altres
8432.30 - Sembradores, plantadores i trasplantadores
8432.40 - Escampadors de fems i distribuïdors d’adobs
8432.80 - Altres màquines, aparells i ginys
8432.90 - Parts

84.33 Màquines, aparells i ginys per a la recol·lecció o la batuda de productes agrícoles, incloses les
premses per a palla o farratge; tonedores d’herba i segadores; màquines per netejar o triar ous,
fruita o altres productes agrícoles, altres que les màquines i els aparells del núm. 84.37.
- Tonedores d’herba:
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8433.11 — Amb motor, de les quals el dispositiu de tall gira en un pla horitzontal
8433.19 — Altres
8433.20 - Segadores, incloses les barres de tall que es munten damunt d’un tractor
8433.30 - Altres màquines i aparells per segar el farratge
8433.40 - Premses per a palla o farratge, incloses les premses recol·lectores

- Altres màquines i aparells per a la recol·lecció; màquines i aparells per a batre:
8433.51 — Segadores-batedores
8433.52 — Altres màquines i aparells per a batre
8433.53 — Màquines per recol·lectar arrels o tubercles
8433.59 — Altres
8433.60 - Màquines per a netejar o triar ous, fruita o altres productes agrícoles
8433.90 - Parts

84.34 Màquines per munyir i màquines i aparells d’explotacions lleteres.
8434.10 - Màquines per a munyir
8434.20 - Màquines i aparells d’explotacions lleteres
8434.90 - Parts

84.35 Premses i trulls, molins i màquines i aparells anàlegs per a l’elaboració del vi, de la sidra, de
sucs de fruita o de begudes similars.

8435.10 - Màquines i aparells
8435.90 - Parts

84.36 Altres màquines i aparells per a l’agricultura, l’horticultura, la silvicultura, l’avicultura o
l’apicultura, inclosos els germinadors dotats de dispositius mecànics o tèrmics i les
incubadores i instal·lacions de cria per a l’avicultura.

8436.10 - Màquines i aparells per a preparar els aliments o pinsos per a animals
- Màquines i aparells per l’avicultura, incloses les incubadores i instal·lacions de cria:

8436.21 — Incubadores i instal·lacions de cria
8436.29 — Altres
8436.80 - Altres màquines i aparells

- Parts:
8436.91 — De màquines o aparells d’avicultura
8436.99 — Altres

84.37 Màquines per netejar, triar o sedassar grans o llegums secs; màquines i aparells per a la
farineria o per al tractament de cereal o de llegums secs, altres que les màquines i els aparells
emprats pels pagesos.

8437.10 - Màquines per a netejar, triar o sedassar grans o llegums secs
8437.80 - Altres màquines i aparells
8437.90 - Parts

84.38 Màquines i aparells, no esmentats ni inclosos en altres punts del present capítol, per a la
preparació o la fabricació industrials d’aliments o de begudes, altres que les màquines i els
aparells per a l’extracció o la preparació dels olis o greixos vegetals fixos o animals.

8438.10 - Màquines i aparells per a l’elaboració de pa, de pastisseria i de bescuits o per a la fabricació de pastes
alimentàries

8438.20 - Màquines i aparells per a la indústria confitera o la fabricació de cacau o de xocolata
8438.30 - Màquines i aparells per a la indústria sucrera
8438.40 - Màquines i aparells per a la indústria cervesera
8438.50 - Màquines i aparells per a l’elaboració de carns
8438.60 - Màquines i aparells per a la preparació de fruites, llegums o verdures
8438.80 - Altres màquines i aparells
8438.90 - Parts

84.39 Màquines i aparells per a la fabricació de la pasta de matèries fibroses cel·lulòsiques o per a la
fabricació o l’acabat del paper o del cartró.

8439.10 - Màquines i aparells per a la fabricació de la pasta de matèries fibroses cel·lulòsiques
8439.20 - Màquines i aparells per a la fabricació del paper o del cartró
8439.30 - Màquines i aparells per a l’acabat del paper o del cartró

- Parts:
8439.91 — De màquines o d’aparells per a la fabricació de la pasta de matèries fibroses cel·lulòsiques
8439.99 — Altres
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84.40 Màquines i aparells per relligar o enquadernar, incloses les màquines que cusen els fulls.
8440.10 - Màquines i aparells
8440.90 - Parts

84.41 Altres màquines i aparells per treballar la pasta de paper, el paper o el cartró, incloses les
guillotines de tota mena.

8441.10 - Guillotines
8441.20 - Màquines per a la fabricació de bosses, bossetes o embolcalls
8441.30 - Màquines per a la fabricació de capses, caixes, tubs, tambors o continents similars, altrament que per

emmotllament
8441.40 - Màquines per a emmotllar articles de pasta de paper, de paper o de cartró
8441.80 - Altres màquines i aparells
8441.90 - Parts

84.42 Màquines, aparells i material (altres que les màquines-eina dels núm. 84.56 a 84.65) per fondre
o compondre els caràcters d’impremta o per a preparar o fabricar clixés, planxes, cilindres o
altres òrgans impressors; caràcters d’impremta, clixés, planxes, cilindres i altres òrgans
impressors; pedres litogràfiques, planxes, plaques i cilindres preparats per a la impressió
(aplanats, granejats o polits, per exemple).

8442.10 - Màquines de compondre per procediment fotogràfic
8442.20 - Màquines, aparells i material per compondre els caràcters d’impremta per altres procediments, àdhuc

amb dispositiu de fondre
8442.30 - Altres màquines, aparells i material
8442.40 - Parts d’aquestes màquines, aparells o material
8442.50 - Caràcters d’impremta, clixés, planxes, cilindres i altres òrgans impressors; pedres litogràfiques, planxes,

plaques i cilindres preparats per a la impressió (aplanats, granejats o polits, per exemple)

84.43 Màquines i aparells d’imprimir, incloses les màquines d’imprimir amb raig de tinta, altres del
núm. 84.71; màquines auxiliars per la impressió.
- Màquines i aparells d’imprimir, offset:

8443.11 — Alimentats amb bobines
8443.12 — Alimentats amb fulls de format igual o inferior a 22x36 cm (offset de despatx)
8443.19 — Altres

- Màquines i aparells d’imprimir, tipogràfic, exclosos els aparells i les màquines flexogràfica:
8443.21 — Alimentats amb bobines
8443.29 — Altres
8443.30 - Màquines i aparells d’imprimir, flexogràfics
8443.40 - Màquines i aparells d’imprimir, heliogràfics

- Altres màquines per imprimir:
8443.51 — Màquines per imprimir amb raig de tinta
8443.59 — Altres
8443.60 - Màquines auxiliars
8443.90 - Parts

84.44 8444.00 Màquines per a l’extrusió, l’estiratge, la texturació o el seccionament de les matèries tèxtils
sintètiques o artificials.

84.45 Màquines per a la preparació de les matèries tèxtils; màquines per a la filatura, el doblatge o el
retorciment de matèries tèxtils, i altres màquines i aparells per a la fabricació de fils tèxtils;
màquines de debanar (inclosos els canons per a cabdellar) o de desdebanar matèries tèxtils i
màquines per a la preparació dels fils tèxtils i màquines per a la preparació dels fils tèxtils a fi
d’emprar-los en les màquines dels núm. 84.46 o 84.47.
- Màquines per a la preparació de les matèries tèxtils:

8445.11 — Cardes
8445.12 — Pentinadores
8445.13 — Bancs de broques
8445.19 — Altres
8445.20 - Màquines per a la filatura de matèries tèxtils
8445.30 - Màquines per al doblatge o retorciment de matèries tèxtils
8445.40 - Màquines de debanar (inclosos els canons per a cabdellar) o de desdebanar matèries tèxtils
8445.90 - Altres

84.46 Telers de teixir.
8446.10 - Per a teixits d’amplada no superior a 30 cm

- Per teixits d’amplada superior a 30 cm, amb llançadora:
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8446.21 — Amb motor
8446.29 — Altres
8446.30 - Per teixits d’amplada superior a 30 cm, sense llançadores

84.47 Màquines i telers de gènere de punt, de cosir i fer punt, de guipur, de tul, de puntes, de
brodadura, de passamaneria, de trenats, de xarxes o d’atofar.
- Telers de gènere de punt circulars:

8447.11 — Amb cilindre de diàmetre no superior a 165 mm
8447.12 — Amb cilindre de diàmetre superior a 165 mm
8447.20 - Telers de gènere de punt rectilinis; màquines de cosir i fer punt
8447.90 - Altres

84.48 Màquines i aparells auxiliars per a les màquines dels núm. 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (rateres,
mecanismes Jacquard, trencaordits trencatrames o mecanismes de canvi de llançadores, per
exemple); parts i accessoris recognoscibles com a exclusivament o principalment destinats a
les màquines de la present posició o dels núm. 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (broques, aletes,
assortiments per a cardes, pintes, barres corredisses, fileres, llançadores, llisos i marcs de
llisos, agulles, platines o ganxets per exemple).
- Màquines i aparells auxiliars per a les màquines del núm. 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47:

8448.11 — Rateres (mecanismes d’entrellaçament dels fils) i mecanisme Jacquard; reductors, perforadores i
copiadores de cartrons; màquines d’enllaçar els cartrons un cop perforats

8448.19 — Altres
8448.20 - Parts i accessoris de les màquines del núm. 84.44 o de llurs màquines o aparells auxiliars

- Parts i accessoris de les màquines del núm. 84.45 o de llurs màquines o aparells auxiliars:
8448.31 — Assortiments per a cardes
8448.32 — De màquines per a la preparació de matèries tèxtils, altres que els assortiments per a cardes
8448.33 — Broques i llurs aletes, anells i cursors
8448.39 — Altres

- Parts i accessoris dels telers de teixir o de llurs màquines o aparells auxiliars:
8448.41 — Llançadores
8448.42 — Pintes, llisos i marcs de llisos
8448.49 — Altres

- Parts i accessoris dels telers, de les màquines o dels aparells del núm. 84.47 o de llurs màquines o
aparells auxiliars:

8448.51 — Platines, agulles i altres articles que intervenen en la formació de les malles
8448.59 — Altres

84.49 8449.00 Màquines i aparells per a la fabricació o l’acabat del feltre o dels no-teixits, en peça o en forma,
inclosos els aparells i les màquines per a la fabricació de capells de feltre; formes de capelleria.

84.50 Màquines de rentar roba, àdhuc amb dispositiu d’assecament.
- Màquines de capacitat unitària expressada en pes de roba seca no superior a 10 kg:

8450.11 — Màquines totalment automàtiques
8450.12 — Altres màquines, amb escorredora centrifuga incorporada
8450.19 — Altres
8450.20 - Màquines de capacitat unitària expressada en pes de roba seca superior a 10 kg
8450.90 - Parts

84.51 Màquines i aparells (altres que les màquines del núm. 84.50) per rentar, netejar, escórrer,
assecar, planxar, premsar (incloses les premses de fixar), blanquejar, tenyir, aprestar, acabar,
untar o impregnar fils, teixits o articles fets de matèries tèxtils i màquines per revestir els
teixits o altres suports emprats per la fabricació de recobriments per a parquets com ara el
linòleum; màquines per enrotllar, desenrotllar, plegar i tallar teixits o per fer-hi puntes.

8451.10 - Màquines per a rentar en sec
- Màquines per a assecar:

8451.21 — De capacitat unitària expressada en pes de roba seca no superior a 10 kg
8451.29 — Altres
8451.30 - Màquines i premses de planxar, incloses les premses de fixar
8451.40 - Màquines per a rentar, blanquejar o tenyir
8451.50 - Màquines per a enrotllar, desenrotllar, plegar i tallar teixits o per a fer-hi puntes
8451.80 - Altres màquines i aparells
8451.90 - Parts

84.52 Màquines de cosir, altres que les màquines per cosir els fulls del núm. 84.40; mobles, sòcols i
cobertes especialment ideats per a màquines de cosir; agulles per a màquines de cosir.
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8452.10 - Màquines de cosir de tipus domèstic
- Altres màquines de cosir:

8452.21 — Unitats automàtiques
8452.29 — Altres
8452.30 - Agulles per a màquines de cosir
8452.40 - Mobles, sòcols i cobertes per a màquines de cosir, i llurs parts
8452.90 - Altres parts de màquines de cosir

84.53 Màquines i aparells per a la preparació, l’adobament o el treballat de cuirs o de pells o per a la
fabricació o la reparació del calçat o d’altres articles de cuir o de pell, altres que les màquines
de cosir.

8453.10 - Màquines i aparells per a la preparació, l’adobament o el treballat de cuirs o de pells
8453.20 - Màquines i aparells per a la fabricació o reparació de calçat
8453.80 - Altres màquines i aparells
8453.90 - Parts

84.54 Convertidors, calderons de colada, lingoteres i màquines per a fer la colada (emmotllar), per a
la metal·lúrgia, l’acereria o la foneria.

8454.10 - Convertidors
8454.20 - Lingoteres i calderons de colada
8454.30 - Màquines per a fer la colada (emmotllar)
8454.90 - Parts

84.55 Laminadors per a metalls i llurs cilindres.
8455.10 - Laminadors de tubs

— Altres laminadors:
8455.21 — Laminadors en calent i laminadors combinats en calent i en fred
8455.22 — Laminadors en fred
8455.30 - Cilindres de laminadors
8455.90 - Altres parts

84.56 Màquines-eina que treballen per arrencament de qualsevol matèria i operen per raig làser o un
altre feix de llum o de fotons, per ultrasons, per electroerosió, per procediments
electroquímics, per feixos d’electrons, per feixos iònics o per doll de plasma.

8456.10 - Que operin per làser o un altre raig de llum o de foton
8456.20 - Que operen per ultrasons
8456.30 - Que operen per electroerosió

- Altres:
8456.91 — Per al gravat en sec del traçat sobres les matèries semiconductores
8456.99 — Altres

84.57 Centres de mecanització, màquines d’emplaçament fix i màquines de múltiples estacions, per
treballar metalls.

8457.10 - Centres de mecanització
8457.20 - Màquines d’emplaçament fix
8457.30 - Màquines de múltiples estacions

84.58 Torns (inclosos els centres de filmació) que treballen per arrencament de metall.
- Torns horitzontals:

8458.11 — De comandament numèric
8458.19 — Altres

- Altres torns:
8458.91 — De comandament numèric
8458.99 — Altres

84.59 Màquines (incloses les unitats de mecanització amb guies) per perforar, mandrinar, fresar,
filetejar o roscar metalls per arrencament de matèria, altres que els torns (inclosos els centres
de filmació) del núm. 84.58.

8459.10 - Unitats de mecanització amb guies
- Altres màquines per a perforar:

8459.21 — De comandament numèric
8459.29 — Altres

- Altres madrinadores-fresadores:
8459.31 — De comandament numèric
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8459.39 — Altres
8459.40 - Altres màquines per mandrinar

- Màquines per a fresar, de mènsula:
8459.51 — De comandament numèric
8459.59 — Altres

- Altres màquines per a fresar:
8459.61 — De comandament numèric
8459.69 — Altres
8459.70 - Altres màquines per a filetejar o roscar

84.60 Màquines per desbarbar, afilar, esmolar, rectificar, afinar, polir o fer altres operacions
d’acabat, que treballen metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets mitjançant moles,
abrasius o productes de poliment, altres que les màquines per a tallar o acabar engranatges del
núm. 84.61.
- Màquines per a rectificar superfícies planes, el posicionament de les quals en un dels eixos pot
ajustar-se amb una precisió mínima de 0,01 mm:

8460.11 — De comandament numèric
8460.19 — Altres

- Altres màquines per a rectificar, el posicionament de les quals en un dels eixos pot ajustar-se amb una
precisió mínima de 0,01 mm:

8460.21 — De comandament numèric
8460.29 — Altres

- Màquines per a filar:
8460.31 — De comandament numèric
8460.39 — Altres
8460.40 - Màquines per afinar o polir
8460.90 - Altres

84.61 Màquines per planejar, llimadores, mortasadores, brotxadores, màquines per tallar i acabar
engranatges, serrar i seccionar, i altres màquines-eina que treballen per arrencament de
metall, de carburs metàl·lics sinteritzats o de cermets, no esmentades ni incloses en altres
partides.

8461.10 - Màquines per a planejar
8461.20 - Llimadores i mortasadores
8461.30 - Brotxadores
8461.40 - Màquines per tallar o acabar engranatges
8461.50 - Màquines per serrar o seccionar
8461.90 - Altres

84.62 Màquines (incloses les premses) per forjar o estampar, malls, martells-pilo i martinets per
treballar metalls; màquines (incloses les premses) per premsar, corbar, plegar, aplanar,
cisellar, marcar o esmicolar metalls; premses per a treballar metalls o carburs metàl·lics altres
que les esmentades anteriorment.

8462.10 - Màquines (incloses les premses) per forjar o estampar, malls, martells-pilo i martinets
- Màquines (incloses les premses) per a premsar, corbar, plegar o aplanar:

8462.21 — De comandament numèric
8462.29 — Altres

- Màquines (incloses les premses) per cisallar, altres que les màquines combinades per a marcar i
cisellar:

8462.31 — De comandament numèric
8462.39 — Altres

- Màquines (incloses les premses) per a marcar o esmicolar, incloses les màquines combinades per a
marcar i cisellar:

8462.41 — De comandament numèric
8462.49 — Altres

- Altres:
8462.91 — Premses hidràuliques
8462.99 - Altres

84.63 Altres màquines-eina per treballar metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets, que operen
sense arrencament de matèria.

8463.10 - Bancs per estirar barres, tubs, perfils, fils o similars
8463.20 - Màquines per a executar un roscat exterior o interior per rodament o laminatge
8463.30 - Màquines per a treballar metalls en forma de fil
8463.90 - Altres
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84.64 Màquines-eina per treballar la pedra, productes ceràmics, formigó, fibrociment o matèries
minerals similars, o per treballar el vidre en fred.

8464.10 - Màquines per serrar
8464.20 - Màquines per esmolar o polir
8464.90 - Altres

84.65 Màquines-eina (incloses les màquines per clavar, engrapar, encolar o unir altrament) per
treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, les matèries plàstiques dures o matèries dures
similars.

8465.10 - Màquines capaces d’efectuar diferents tipus d’operacions de treball sense haver de canviar d’eines
entre aquestes operacions
- Altres:

8465.91 — Màquines per serrar
8465.92 — Màquines per a planejar o ribotejar; màquines per a fresar o motllurar
8465.93 — Màquines per a esmolar, tosquejar o polir
8465.94 — Màquines per a corbar o encaixar
8465.95 — Màquines per a perforar o mortassar
8465.96 — Màquines per a fendir, seccionar o desenrotllar
8465.99 — Altres

84.66 Parts i accessoris recognoscibles com a exclusivament o principalment destinats a les
màquines dels núm. 84.56 a 84.65, inclosos els portapeces i portaeines, les fileres
d’accionament automàtic, els dispositius divisors i altres dispositius especials que es munten
en màquines-eina; portaeines per a eines o einam manual, de tota mena.

8466.10 - Portaeines i fileres d’accionament automàtic
8466.20 - Portapeces
8466.30 - Dispositius divisors i altres dispositius especial que es munten en màquines-eina

- Altres:
8466.91 — Per a màquines del núm. 84.64
8466.92 — Per a màquines del núm. 84.65
8466.93 — Per a màquines dels núm. 84.56 a 84.61
8466.94 — Per a màquines dels núm. 84.62 o 84.63

84.67 Eines pneumàtiques, hidràuliques o amb motor elèctric incorporat, d’ús manual.
- Pneumàtiques:

8467.11 — Giratòries (àdhuc a percussió)
8467.19 — Altres

- Altres eines:
8467.81 — Serres de cadena
8467.89 — Altres

- Parts:
8467.91 — De serres de cadena
8467.92 — D’eines pneumàtiques
8467.99 — Altres

84.68 Màquines i aparells per soldar, àdhuc capaços de tallar, altres que els del núm. 85.15; màquines
i aparells a base de gasos per al tremp superficial.

8468.10 - Bufadors guiats a mà
8468.20 - Altres màquines i aparells a base de gasos
8468.80 - Altres màquines i aparells
8468.90 - Parts

84.69 Màquines d’escriure i màquines per al tractament de textos.
- Màquines d’escriure automàtiques i màquines per al tractament de textos:

8469.11 — Màquines per a tractament de textos
8469.12 — Màquines d’escriure automàtiques
8469.20 - Altres màquines d’escriure, elèctriques
8469.30 - Altres màquines d’escriure, no elèctriques

84.70 Màquines de calcular i màquines de butxaca que permetin enregistrar, reproduir i mostrar
informacions, màquines comptables, màquines de franquejar i d’expedir bitllets i màquines
similars, dotades d’un dispositiu de càlcul incorporat; caixes enregistradores.

8470.10 - Calculadores electròniques capaces de funcionar sense font energètica exterior i màquina de butxaca
amb una funció de càlcul que permetin enregistrar, reproduir i mostrar informacions
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- Altres màquines de calcular electròniques:
8470.21 — Amb òrgan impressor
8470.29 — Altres
8470.30 - Altres màquines de calcular
8470.40 - Màquines comptables
8470.50 - Caixes enregistradores
8470.90 - Altres

84.71 Màquines automàtiques de tractament de la informació i llurs unitats; lectors magnètics o
òptics, màquines de transposició d’informacions damunt de suport en forma codificada i
màquines de tractament d’aquestes informacions, no esmentades ni incloses en altres partides.

8471.10 - Màquines automàtiques de tractament de la informació, analògiques o híbrides
8471.30 - Màquines automàtiques de tractament de la informació, numèriques, portàtils, d’un pes que no

excedeixi 10 kg, que contingui almenys una unitat central de tractament, un teclat i una pantalla
- Altres màquines automàtiques de tractament de la informació numèriques:

8471.41 — Que tinguin, sota una mateixa coberta, almenys una unitat central de tractament i, que estiguin o no
combinades, una unitat d’entrada i una de sortida

8471.49 — Altres, presentant-se en forma de sistemes
8471.50 - Unitats de tractament numèriques altres que les dels núm. 8471.41 i 8471.49, podent comportar, sota

una mateixa coberta, un o dos dels tipus d’unitats següents: unitat de memòria, unitat d’entrada i unitat
de sortida

8471.60 - Unitats d’entrada o de sortida, podent comportar, sota la mateixa coberta, unitats de memòria
8471.70 - Unitats de memòria
8471.80 - Altres unitats de màquines automàtiques de tractament de la informació
8471.90 - Altres

84.72 Altres màquines i aparells d’oficina (duplicadors hectogràfics o per estergit, màquines
d’imprimir adreces, distribuïdors automàtics de bitllets de banca, màquines per triar, comptar
o fer cartutxos de peces de moneda, aparells per fer punta als llapis, aparells per perforar o
per a engrapar, per exemple).

8472.10 - Duplicadors
8472.20 - Màquines d’imprimir adreces o d’estampar plaques d’adreces
8472.30 - Màquines per a triar, plegar, ficar dintre del sobre o enfaixar el correu; màquines per a obrir, tancar o

segellar la correspondència i màquines per a enganxar o timbrar el segells
8472.90 - Altres

84.73 Parts i accessoris (altres que cobertes, fundes i similars) recognoscibles com a exclusivament o
principalment destinats a les màquines o als aparells dels núm. 84.69 a 84.72.

8473.10 - Parts i accessoris de les màquines del núm. 84.69
- Parts i accessoris de les màquines del núm. 84.70:

8473.21 — De les màquines de calcular electròniques dels núm. 8470.10, 8470.21 o 8470.29
8473.29 — Altres
8473.30 - Parts i accessoris de les màquines del núm. 84.71
8473.40 - Parts i accessoris de les màquines del núm. 84.72
8473.50 - Parts i accessoris que poden ésser utilitzats indiferentment amb les màquines o aparells de varis dels

núm. 84.69 a 84.72

84.74 Màquines i aparells per triar, garbellar, separar, rentar, picar, triturar, barrejar o malaxar
terres, pedres, minerals o altres matèries minerals sòlides (incloses pólvores i pastes) i
màquines per aglomerar, formar o emmotllar combustibles minerals sòlids, pastes ceràmiques,
ciment, guix o altres matèries minerals en pols o en pasta; màquines per a fer els motlles de
sorra emprats en foneria.

8474.10 - Màquines i aparells per a triar, garbellar, separar o rentar
8474.20 - Màquines i aparells per picar, triturar o polvoritzar

- Màquines i aparells per barrejar o malaxar:
8474.31 — Formigoneres i aparells per a amassar el ciment
8474.32 — Màquines per a barrejar les matèries minerals a l’asfalt
8474.39 — Altres
8474.80 - Altres màquines i aparells
8474.90 - Parts

84.75 Màquines per al muntatge de làmpades, tubs o vàlvules elèctriques o electròniques o de
làmpades per a la producció de llampecs de llum (flaixos), que duen un embolcall de vidre;
màquines per fabricar o treballar en calent vidre o articles de vidre.
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8475.10 - Màquines per al muntatge de làmpades, tubs o vàlvules elèctriques o electròniques o de làmpades per
a la producció de llampecs de llum (flaixos), que duen un embolcall de vidre
- Màquines per a la fabricació o el treball en calent de vidre o les obres de vidre:

8475.21 — Màquines per a la fabricació de les fibres òptiques i dels seus escalabrons
8475.29 — Altres
8475.90 - Parts

84.76 Màquines automàtiques de venda de productes (segells de correu, cigarrets, gèneres
alimentaris o begudes, per exemple), incloses les màquines descanviadores de moneda.
- Màquines automàtiques per la venda de begudes:

8476.21 — Amb un dispositiu d’escalfament i de refrigeració
8476.29 — Altres

- Altres màquines:
8476.81 — Amb un dispositiu d’escalfament i de refrigeració
8476.89 — Altres
8476.90 - Parts

84.77 Màquines i aparells per treballar el cautxú o matèries plàstiques o per fabricar productes
d’aquestes matèries, no esmentats ni inclosos en altres punts del present capítol.

8477.10 - Màquines per emmotllar per injecció
8477.20 - Extrusores
8477.30 - Màquines d’emmotllar per bufada
8477.40 - Màquines d’emmotllar al buit i altres màquines per a formar tèrmicament

- Altres màquines i aparells per a emmotllar o formar:
8477.51 — Per a emmotllar o recautxutar pneumàtics o per a emmotllar o formar cambres d’aire
8477.59 — Altres
8477.80 - Altres màquines i aparells
8477.90 - Parts

84.78 Màquines i aparells per a la preparació o transformació del tabac, no esmentats ni inclosos en
altres punts del present capítol.

8478.10 - Màquines i aparells
8478.90 - Parts

84.79 Màquines i aparells mecànics que tenen una funció pròpia, no esmentats ni inclosos en altres
punts del present capítol.

8479.10 - Màquines i aparells per obres publiques, la construcció o feines anàlogues
8479.20 - Màquines i aparells per a l’extracció o la preparació d’olis o de greixos vegetals fixos o animals
8479.30 - Premses per a la fabricació de panells de partícules o de fibres de fusta o d’altres matèries llenyoses, i

altres màquines i aparells per al tractament de la fusta o del suro
8479.40 - Màquines per a fabricar cordes o cables
8479.50 - Robots industrials, no anomenats ni inclosos en un altre lloc
8479.60 - Aparells d’evaporació per al refredament de l’aire

- Altres màquines i aparells:
8479.81 — Per al tractament de metalls, incloses les bobinadores per a debanats elèctrics
8479.82 — Per a barrejar, malaxar, compactar, triturar, garbellar, sedassejar, homogeneïtzar, emulsionar o agitar
8479.89 — Altres
8479.90 - Parts

84.80 Bastiments de foneria; plaques de fons per a motlles; models per a motlles; motlles per a
metalls (altres que lingoteres), carburs metàl·lics, vidre, matèries minerals, cautxú o matèries
plàstiques.

8480.10 - Bastiments de foneria
8480.20 - Plaques de fons per a motlles
8480.30 - Models per a motlles

- Motlles per a metalls o carburs metàl·lics:
8480.41 — Per a l’emmotllament per injecció o per compressió
8480.49 — Altres
8480.50 - Motlles per a vidre
8480.60 - Motlles per a les matèries minerals

- Motlles pel cautxú o les matèries plàstiques:
8480.71 — Per a l’emmotllament per injecció o per compressió
8480.79 — Altres
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84.81 Aixetes, vàlvules i òrgans similars per a conduccions, calderes, dipòsits, cups o continents
similars, inclosos els reductors de pressió i les comportes termostàtiques.

8481.10 - Reductors de pressió
8481.20 - Vàlvules per a transmissions oleohidràuliques o pneumàtiques
8481.30 - Vàlvules de retenció
8481.40 - Vàlvules de sobreeiximent o de seguretat
8481.80 - Altres aixetes, vàlvules i òrgans similar
8481.90 - Parts

84.82 Coixinets de boles, de rodets, de corrons o d’agulles.
8482.10 - Coixinets de boles
8482.20 - Coixinets de corrons cònics, inclosos els muntatges de cons i corrons cònics
8482.30 - Coixinets de corrons en forma de bota
8482.40 - Coixinets d’agulles
8482.50 - Coixinets de corrons cilíndrics
8482.80 - Altres, inclosos els coixinets combinats

- Parts:
8482.91 — Boles, rodets, corrons i agulles
8482.99 — Altres

84.83 Arbres de transmissió (inclosos els arbres de lleves i els cigonyals) i manovelles; semieixos i
rodaments; engranatges i rodes de fricció; espàrrecs roscats de boles (“cargols de boles”) i
reductors, multiplicadors i variadors de velocitat, inclosos els convertidors de parell; volants i
politges, inclosos els ternals; embragatges i òrgans d’acoblament, incloses les juntes
d’articulació.

8483.10 - Arbres de transmissió (inclosos els arbres de lleves i els cigonyals) i manovelles
8483.20 - Semieixos amb coixinets incorporats
8483.30 - Semieixos, altres que amb coixinets incorporats; rodaments
8483.40 - Engranatges i rodes de fricció, altres que les rodes simples i altres òrgans elementals de transmissió;

espàrrecs roscats de boles (“cargols de boles”); reductors, multiplicadors i variadors de velocitat,
inclosos els convertidors de parell

8483.50 - Volants i politges, inclosos els ternals
8483.60 - Embragatges i òrgans d’acoblament, incloses les juntes d’articulació
8483.90 - Parts

84.84 Juntes metal·loplàstiques; jocs o assortiments de juntes de composició diferent presentades en
bossetes, embolcalls o embalatges anàlegs; juntes d’estanqueïtat mecàniques.

8484.10 - Juntes metal·loplàstiques
8484.20 - Juntes d’estanqueïtat mecàniques
8484.90 - Altres

84.85 Parts de màquines o d’aparells, no esmentades ni incloses en altres punts del present capítol,
desproveïdes de connexions elèctriques, de parts aïllades elèctricament, de bobinatges, de
contactes i d’altres característiques elèctriques.

8485.10 - Hèlixs per a vaixells i llurs pales
8485.90 - Altres



Capítol 85. Màquines, aparells i
materials elèctrics i llurs parts;
aparells d’enregistrament o de
reproducció del so, aparells
d’enregistrament o de reproducció
de les imatges i del so en televisió, i
parts i accessoris d’aquests aparells

Notes
1. Resten exclosos d’aquest capítol:

a) les flassades, els coixins, els peücs i
els articles similars escalfats elèctrica-
ment; els vestits, el calçat, els escalfao-
relles i els altres articles escalfats
electrònicament que es duen damunt
la persona;

b) els articles de vidre del núm. 70.11;

c) els mobles escalfats elèctricament
del Capítol 94.

2. Els art icles susceptibles de
pertànyer als núm. 85.01 a 85.04, per una
banda, i als núm. 85.11, 85.12, 85.40,
85.41 o 85.42, per l’altra, estan classifi-
cats en aquestes cinc últimes posicions.

Tanmateix, els mutadors de vapor de
mercuri amb cup metàl·lic resten inclo-
sos al núm. 85.04.

3. El núm. 85.09 abraça, a reserva que
es tracti d’aparells electromecànics dels
tipus correntment emprats per a usos do-
mèstics:

a) els aspiradors de pols, els encera-
dors de parquets, els trituradors i bar-
rejadors d’aliments i les espremedores
de fruita i de verdures, de tots els pe-
sos;

b) els altres aparells, d’un pes màxim
de 20 kg, exclosos els ventiladors i les
campanes aspirants d’extracció o de
reciclatge amb ventilador incorporat,
àdhuc filtrants (núm. 84.14), les escor-
redores centrífugues de roba (núm.
84.21), les màquines per rentar
vaixella (núm. 84.22), les màquines de
rentar roba (núm. 84.50), les màquines
de planxar (núm. 84.20 o 84.51, se-
gons que es tracti de calandres o no),
les màquines de cosir (núm. 84.52), les
tisores elèctriques (núm. 85.08) i els
aparells electrotèrmics (núm. 85.16).

4. Al núm. 85.34 es considera com a
“circuits impresos” els circuits obtinguts
muntant damunt un suport aïllant, mitjan-
çant un procediment qualsevol d’impres-

sió (incrustació, electrodeposició i mor-
dentat, en particular) o la tecnologia dels
circuits anomenats “de capa”, elements
conductors, contactes o altres compo-
nents impresos (inductàncies, resistèn-
cies o condensadors, per exemple) sols o
combinats entre ells segons un esquema
preestablert, però exclòs tot element sus-
ceptible de produir, rectificar, modular o
amplificar un senyal elèctric (elements a
base de semiconductor, per exemple).

El terme “circuits impresos” no inclou
els circuits combinats amb elements al-
tres que els obtinguts en el curs del pro-
cés d’impressió, ni les resistències,
condensadors o inductàncies discrets.
Tanmateix, els circuits impresos poden
estar proveïts d’elements de connexió
no impresos.

Els circuits de capa (prima o gruixuda)
amb elements passius i actius obtinguts
en el curs del mateix procés tecnològic
corresponen al núm. 85.42.

5. Als núm. 85.41 i 85.42 es consideren
com a:

A) “Díodes, transistors i dispositius si-
milars a base de semiconductor” els dis-
positius del gènere el funcionament dels
quals es basa en la variació de la resistivi-
tat sota la influència d’un camp elèctric;

B) “Circuits integrats i micromuntatges
electrònics”:

a) els circuits integrats monolítics en
els quals els elements del circuit (dío-
des, transistors, resistències, capaci-
tats, interconnexions, etc.) són creats
dintre de la massa (essencialment) i a
la superfície d’un material semicon-
ductor (silici dopat, per exemple), for-
mant un tot indissociable;

b) els circuits integrats híbrids que
apleguen, de manera pràcticament in-
dissociable, damunt un mateix subs-
trat aïllant (vidre, ceràmica, etc.)
elements passius (resistències, capaci-
tats, interconnexions, etc.) obtinguts
mitjançant la tecnologia dels circuits
de capa prima o gruixuda, i elements
actius (díodes, transistors, circuits inte-
grats monolítics, etc.), obtinguts
mitjançant la tecnologia dels semicon-
ductors. Aquests circuits també poden
incloure components discrets;

c) els micromuntatges, dels tipus de
blocs emmotllats, micromòduls o simi-
lars, formats per components discrets,
actius o actius i passius, units i connec-
tats entre ells.

Per als articles definits a la present
nota, els núm. 85.41 i 85.42 tenen priori-
tat sobre qualsevol altra posició de la
Nomenclatura susceptible de cobrir-los,
especialment, a causa de llur funció.

6. Els discos, les cintes i els altres su-
ports dels núm. 85.23 o 85.24 resten clas-
sificats en aquestes posicions, àdhuc si
es presenten amb els aparells als quals
van destinats.

7. En el sentit dels núm. 85.48, s’entén
per piles i bateries de piles elèctriques
fora d’ús i acumuladors elèctrics fora
d’ús, aquells que han esdevingut inuti-
litzables com a tals a conseqüència de
ruptura, “découpage”, ús o altres motius
o que no poden ser recarregats.
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Nota de sotsposició
1. Els núm. 8519. 92 i 8527.12 inclouen

únicament els lectors de cassets i radio-
cassets amb amplificador incorporat,
sense altaveu incorporat, que poden
funcionar sense energia elèctrica exte-
rior i les dimensions dels quals no exce-
deixen 170 mm x 100 mm x 45 mm.
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Núm. de posició Codi del S.H.
85.01 Motors i generadors elèctrics, exclosos els grups electrògens.

8501.10 - Motors de potència no superior a 37,5 W
8501.20 - Motors universals de potència superior a 37,5 W

- Altres motors de corrent continu; generadors de corrent continu:
8501.31 — De potència no superior a 750 W
8501.32 — De potència superior a 750 W però sense ultrapassar 75 kW
8501.33 — De potència superior a 75 kW però sense ultrapassar 375 kW
8501.34 — De potència superior a 375 kW
8501.40 - Altres motors de corrent altern, monofàsics

- Altres motors de corrent altern, polifàsics:
8501.51 — De potència no superior a 750 W
8501.52 — De potència superior a 750 W però sense ultrapassar 75 kW
8501.53 — De potència superior a 75 kW

- Generadors de corrent altern (alternadors):
8501.61 — De potència no superior a 751 kVA
8501.62 — De potència superior a 75 kVA però sense ultrapassar 375 kVA
8501.63 — De potència superior a 375 kVA però sense ultrapassar 750 kVA
8501.64 — De potència superior a 750 kVA

85.02 Grups electrògens i convertidors giratoris elèctrics.
- Grups electrògens amb motor de pistó i encesa per compressió (motor dièsel o semidièsel):

8502.11 — De potència no superior a 75 kVA
8502.12 — De potència superior a 75 kVA però sense ultrapassar 375 kVA
8502.13 — De potència superior a 375 kVA
8502.20 - Grups electrògens amb motor de pistó i encesa per guspires elèctriques (motors d’explosió)

- Altres grups electrògens:
8502.31 — D’energia eòlica
8502.39 — Altres
8502.40 - Convertidors giratoris elèctrics

85.03 8503.00 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades a les màquines dels
núm. 85.01 o 85.02.

85.04 Transformadors elèctrics, convertidors elèctrics estàtics (rectificadors, per exemple), bobines
de reactància i d’autoinducció.

8504.10 - Balasts per a làmpades o tubs de descàrrega
- Transformadors amb dielèctric líquid:

8504.21 — De potència no superior a 650 kVA
8504.22 — De potència superior a 650 kVA però sense ultrapassar 10.000 kVA
8504.23 — De potència superior a 10.000 kVA

- Altres transformadors:
8504.31 — De potència no superior a 1 kVA
8504.32 — De potència superior a 1 kVA però sense ultrapassar 16 kVA
8504.33 — De potència superior a 16 kVA però sense ultrapassar 500 kVA
8504.34 — De potència superior a 500 kVA
8504.40 - Convertidors estàtics
8504.50 - Altres bobines de reactància i altres bobines d’autoinducció
8504.90 - Parts
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85.05 Electroimants; imants permanents i articles destinats a esdevenir imants permanents un cop
imantats; plats, mandrins i dispositius magnètics o electromagnètics similars de fixació;
acoblaments, embragatges, variadors de velocitat i frens electromagnètics; capçals elevadors
electromagnètics.
- Imants permanents i articles destinats a esdevenir imants permanents un cop imantats:

8505.11 — De metall
8505.19 — Altres
8505.20 - Acoblaments, embragatges, variadors de velocitat i frens electromagnètics
8505.30 - Capçals elevadors electromagnètics
8505.90 - Altres, incloses les parts

85.06 Piles i bateries de piles elèctriques.
8506.10 - De biòxid de manganès
8506.30 - D’òxid de mercuri
8506.40 - D’òxid de plata
8506.50 - De liti
8506.60 - D’aire-zinc
8506.80 - Altres
8506.90 - Parts

85.07 Acumuladors elèctrics, inclosos llurs separadors, àdhuc de forma quadrada o rectangular.
8507.10 - De plom, dels tipus emprats per engegar motors de pistó
8507.20 - Altres acumuladors de plom
8507.30 - De níquel-cadmi
8507.40 - De níquel-ferro
8507.80 - Altres acumuladors
8507.90 - Parts

85.08 Eines electromecàniques amb motor elèctric incorporat, d’ús manual.
8508.10 - Perforadores de tota mena, incloses les giratòries
8508.20 - Serres i seccionadores
8508.80 - Altres eines
8508.90 - Parts

85.09 Aparells electromecànics amb motor elèctric incorporat, d’ús domèstic.
8509.10 - Aspiradors de pols
8509.20 - Enceradors de parquets
8509.30 - Trituradors per a deixalles de cuina
8509.40 - Trituradors i barrejadors per a aliments; espremedores de fruita i de verdures o llegums
8509.80 - Altres aparells
8509.90 - Parts

85.10 Màquines d’afaitar i tonedores de gespa amb motor elèctric incorporat.
8510.10 - Màquines d’afaitar
8510.20 - Tonedores de gespa
8510.30 - Aparells per depilar
8510.90 - Parts

85.11 Aparells i dispositius elèctrics d’encesa o d’engegada per a motors d’encesa per guspires o per
compressió (magnetos, dinamos-magneto, bobines d’encesa, bugies d’encesa o d’escalfament o
demarrers, per exemple); generadors (dinamos o alternadors per exemple) i
contactors-disjunctors emprats amb aquests motors.

8511.10 - Bugies d’encesa
8511.20 - Magnetos; dinamos-magneto; volants magnètics
8511.30 - Distribuïdors; bobines d’encesa
8511.40 - Demarrers, àdhuc funcionant com a generadors
8511.50 - Altres generadors
8511.80 - Altres aparells i dispositius
8511.90 - Parts

85.12 Aparells elèctrics d’enllumenat o de senyalització (exclosos els articles del núm. 85.39),
netejaparabrises, desgebradors i dispositius antibaf elèctrics, dels tipus emprats per motos o
automòbils.

8512.10 - Aparells d’enllumenat o de senyalització visual dels tipus emprats per a bicicletes
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8512.20 - Altres aparells d’enllumenat o de senyalització visual
8512.30 - Aparells de senyalització acústica
8512.40 - Netejaparabrisa, desgebradors i dispositius antibaf
8512.90 - Parts

85.13 Llums elèctrics portàtils, previstos per funcionar amb font pròpia d’energia (amb piles, amb
acumuladors, electromagnètics, per exemple), altres que els aparells d’enllumenat del núm.
85.12.

8513.10 - Llums
8513.90 - Parts

85.14 Forns elèctrics industrials o de laboratori, inclosos els que funcionen per inducció o per
pèrdues dielèctriques; altres aparells industrials o de laboratori per al tractament tèrmic de
matèries per inducció o per pèrdues dielèctriques.

8514.10 - Forns de resistència (de calefacció indirecta)
8514.20 - Forns que funcionen per inducció o per pèrdues dielèctriques
8514.30 - Altres forns
8514.40 - Altres aparells per al tractament tèrmic de matèries per inducció o per pèrdues dielèctriques
8514.90 - Parts

85.15 Màquines i aparells per soldar (àdhuc amb capacitat de tallar) elèctrics (inclosos els que
funcionen amb gasos escalfats elèctricament) o que operen per raig làser o altres feixos de
llum o de fotons, per ultrasons, per feixos d’electrons, per impulsos magnètics o per projecció
de plasma; màquines i aparells elèctrics per la projecció en calent de metalls o carburs
metàl·lics sinteritzats.
- Màquines i aparells per a la soldadura forta o blana:

8515.11 — Soldadors i pistoles per a soldar
8515.19 — Altres

- Màquines i aparells per al soldatge de metalls per resistència:
8515.21 — Totalment o parcialment automàtics
8515.29 — Altres

- Màquines i aparells per al soldatge de metalls per arc o per projecció de plasma:
8515.31 — Totalment o parcialment automàtics
8515.39 — Altres
8515.80 - Altres màquines i aparells
8515.90 - Parts

85.16 Escalfadors d’aigua i termoimmersors elèctrics; aparells elèctrics per escalfar locals o el terra,
o per a usos similars; aparells electrotèrmics de perruqueria (assecadors de cabells, aparells
per arrissar o escalfamolls per arrissar, per exemple) o per eixugar les mans; planxes
elèctriques; altres aparells electrotèrmics per a usos domèstics; resistències calefactores altres
que les del núm. 85.45.

8516.10 - Escalfadors d’aigua i termoimmersors elèctrics
- Aparells elèctrics pel calentament dels locals, del terra o per usos similars:

8516.21 — Radiadors d’acumulació
8516.29 — Altres

- Aparells electrotèrmics de perruqueria o per eixugar les mans:
8516.31 — Assecadors de cabells
8516.32 — Altres aparells de perruqueria
8516.33 — Aparells per eixugar les mans
8516.40 - Planxes elèctriques
8516.50 - Forns de microones
8516.60 - Altres forns; cuines elèctriques, fogons (incloses les taules de cocció), graelles i rostidores

- Altres aparells electrotèrmics:
8516.71 — Aparells per preparar cafè o te
8516.72 — Torradores de pa
8516.79 — Altres
8516.80 - Resistències calefactores
8516.90 - Parts

85.17 Aparells elèctrics per a telefonia o telegrafia per fil, inclosos els aparells telefònics d’usuaris de
fil amb microtèlefons sense fil i els aparells per la telecomunicació per corrent portador o per
telecomunicació numèrica; visiofons.
- Aparells telefònics d’usuaris; visiofons:
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8517.11 — Aparells telefònics d’usuaris de fil amb microtelèfons sense fil
8517.19 — Altres

- Telefax i teletips:
8517.21 — Telefax
8517.22 — Teletips
8517.30 - Aparells de commutació per a telefonia o telegrafia
8517.50 - Altres aparells, per telecomunicacions per corrent portador o per telecomunicació numèrica
8517.80 - Altres aparells
8517.90 - Parts

85.18 Micròfons i llurs suports; altaveus, àdhuc muntats en llurs caixes auriculars, àdhuc combinats
amb un micròfon; amplificadors elèctrics d’audiofreqüència; aparells elèctrics d’amplificació
del so.

8518.10 - Micròfons i llurs suports
- Altaveus, àdhuc muntats en les seves caixes:

8518.21 — Un sol altaveu muntat en la seva caixa
8518.22 — Altaveus múltiples muntats en la mateixa caixa
8518.29 — Altres
8518.30 - Auriculars, àdhuc combinats amb un micròfon
8518.40 - Amplificadors elèctrics d’audiofreqüència
8518.50 - Aparells elèctrics d’amplificació del so
8518.90 - Parts

85.19 Tocadiscs, electròfons, lectors de cassettes i altres aparells de reproducció del so que no duen
incorporat cap dispositiu d’enregistrament del so.

8519.10 - Electròfons comandats per la introducció d’una moneda o d’una fitxa
- Altres electròfons:

8519.21 — Sense altaveu
8519.29 — Altres

- Tocadiscs:
8519.31 — Amb canviador automàtic de discs
8519.39 — Altres
8519.40 - Dictàfons

- Altres aparells de reproducció del so:
8519.92 — Lectors de cassets de butxaca
8519.93 — Altres lectors de cassets
8519.99 — Altres

85.20 Magnetòfons i altres aparells d’enregistrament del so, àdhuc si duen incorporat un dispositiu
de reproducció del so.

8520.10 - Dictàfons que no poden funcionar sense una font d’energia exterior
8520.20 - Contestadors telefònics

- Altres aparells d’enregistrament i de reproducció del so en cintes magnètiques:
8520.32 — Numèrics
8520.33 — Altres, de cassets
8520.39 — Altres
8520.90 - Altres

85.21 Aparells d’enregistrament o de reproducció videofònics, àdhuc si duen incorporat un receptor
de senyals videofònics.

8521.10 - A base de cintes magnètiques
8521.90 - Altres

85.22 Parts i accessoris recognoscibles com a exclusivament o principalment destinats als aparells
dels núm. 85.19 a 85.21.

8522.10 - Lectors fonogràfics
8522.90 - Altres

85.23 Suports preparats per a l’enregistrament del so o per a enregistraments anàlegs, però no
enregistrats, altres que els productes del capítol 37.
- Cintes magnètiques:

8523.11 — D’amplada no superior a 4 mm
8523.12 — D’amplada superior a 4 mm però sense ultrapassar 6,5 mm
8523.13 — D’amplada superior a 6,5 mm
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8523.20 — Discs magnètics
8523.30 - Targetes amb una pista magnètica
8523.90 - Altres

85.24 Discs, cintes i altres suports per a l’enregistrament del so o per a enregistraments anàlegs,
enregistrats, inclosos matrius i motlles galvànics per a la fabricació dels discs, però exclosos
els productes del capítol 37.

8524.10 - Disc per a electròfons
- Disc per sistemes de lectura per un feix-laser:

8524.31 — Per a la reproducció de fenòmens altres que el so o la imatge
8524.32 — Per a la reproducció del so únicament
8524.39 — Altres
8524.40 - Cintes magnètiques per la reproducció de fenòmens altres que el so i la imatge

- Altres cintes magnètiques:
8524.51 — D’una llargada que no excedeixi de 4 mm
8524.52 — D’una llargada que excedeixi de 4 mm però que no excedeixi de 6,5 mm
8524.53 — D’una llargada que excedeixi de 6,5 mm
8524.60 - Targetes amb una pista magnètica

- Altres:
8524.91 — Per la reproducció de fenòmens altres que el so o la imatge
8524.99 — Altres

85.25 Aparells d’emissió per a radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o televisió, àdhuc si duen
incorporat un aparell de recepció o un aparell d’enregistrament o de reproducció del so;
cambres de televisió; aparells de presa d’imatge fixes o altres videocàmares.

8525.10 - Aparells d’emissió
8525.20 - Aparells d’emissió que duen incorporat un aparell de recepció
8525.30 - Cambres de televisió
8525.40 - Aparells de presa d’imatge fixes vídeo o altres videocàmares

85.26 Aparells de radiodetecció i de radiosondatge (radar), aparells de radionavegació i aparells de
radiotelecomandament.

8526.10 - Aparells de radiodetecció i de radiosondatge (radar)
- Altres:

8526.91 — Aparells de radionavegació
8526.92 — Aparells de radiotelecomandament

85.27 Aparells receptors per a radiotelefonia, radiotelegrafia o radiodifusió, àdhuc combinats, sota
una mateixa coberta, amb un aparell d’enregistrament o de reproducció del so o amb un
aparell de rellotgeria.
- Aparells receptors de radiodifusió que poden funcionar sense font d’energia exterior, inclosos els
aparells que també poden rebre la radiotelefonia o la radiotelegrafia:

8527.12 - Radiocassets de butxaca
8527.13 - Altres aparells combinats a un aparell d’enregistrament o de reproducció del so
8527.19 - Altres

- Aparells receptors de radiodifusió que només poden funcionar amb una font d’energia exterior, del
tipus emprat en els vehicles automòbils, inclosos els aparells que també poden rebre la radiotelefonia o
la radiotelegrafia:

8527.21 — Combinats amb un aparell d’enregistrament o de reproducció del so
8527.29 — Altres

- Altres aparells receptors de radiodifusió, inclosos els aparells que també poden rebre la radiotelefonia
o la radiotelegrafia:

8527.31 — Combinats amb un aparell d’enregistrament o de reproducció del so
8527.32 — No combinats amb un aparell d’enregistrament o de reproducció del so, però combinats amb un

aparell de rellotgeria
8527.39 — Altres
8527.90 - Altres aparells

85.28 Aparells receptors de televisió, àdhuc si duen incorporat un aparell receptor de radiodifusió o
un aparell d’enregistrament o reproducció del so o de la imatge; monitors de vídeo o
projectors de vídeo.
- Aparells receptors de televisió, àdhuc si duen incorporat un aparell receptor de radiodifusió o un
aparell d’enregistrament o reproducció del so o de la imatge:

8528.12 — En color
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8528.13 — En blanc i negre o en altres monocroms
- Monitors de vídeo:

8528.21 — En color
8528.22 — En blanc i negre o en altres monocroms
8528.30 - Projectors de vídeo

85.29 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades als aparells dels núm.
85.25 a 85.28.

8529.10 - Antenes i reflectors d’antenes de tota mena; parts recognoscibles com a emprades conjuntament amb
aquests articles

8529.90 - Altres

85.30 Aparells elèctrics de senyalització (altres que per a la transmissió de missatges), de seguretat,
de control o de comandament per a vies fèrries o similars, carreteres o vies fluvials, àrees o
zones d’aparcament, instal·lacions portuàries o aeròdroms (altres que els del núm. 86.08).

8530.10 - Aparells per a vies fèrries o similars
8530.80 - Altres aparells
8530.90 - Parts

85.31 Aparells elèctrics de senyalització acústica o visual (timbres, sirenes, panells anunciadors,
aparells d’alarma per a la protecció contra robatoris o contra incendis, per exemple), altres
que els dels núm. 85.12 o 85.30.

8531.10 - Aparells d’alarma elèctrics per a la protecció contra robatoris o contra incendis, i aparells similars
8531.20 - Panells indicadors proveïts de dispositius a base de cristalls líquids (LCD) o de díodes emissors de

llum (LED)
8531.80 - Altres aparells
8531.90 - Parts

85.32 Condensadors elèctrics fixos, variables o ajustables.
8532.10 - Condensadors fixos ideats per a xarxes elèctriques a 50/60 Hz i capaços d’absorbir una potència

reactiva igual o superior a 0,5 Kvar (condensadors de potència)
Altres condensadors fixos:

8532.21 — De tàntal
8532.22 — Electrolítics d’alumini
8532.23 — Amb dielèctric de ceràmica, d’una sola capa
8532.24 — Amb dielèctric de ceràmica, de capes múltiples
8532.25 — Amb dielèctric de paper o de matèria plàstica
8532.29 — Altres
8532.30 - Condensadors variables o ajustables
8532.90 - Parts

85.33 Resistències elèctriques no calefactores (inclosos reostats i potenciòmetres).
8533.10 - Resistències fixes de carboni, aglomerades o de capa

- Altres resistències fixes:
8533.21 — Per a una potència no superior a 20 W
8533.29 — Altres

- Resistències variables (inclosos reostats i potenciòmetres) bobinades:
8533.31 — Per a una potència no superior a 20 W
8533.39 — Altres
8533.40 - Altres resistències variables (inclosos reostats i potenciòmetres)
8533.90 - Parts

85.34 8534.00 Circuits impresos.

85.35 Aparellatge per interrompre, seccionar, protegir, endollar, enllaçar o connectar circuits
elèctrics (interruptors, commutadors, tallacircuits o parallamps, limitadors de tensió,
aplanadors d’ona, preses de corrent, caixes d’unió, per exemple), per una tensió superior a
1000 V.

8535.10 - Fusibles i tallacircuits a base de fusibles
- Disjuntors:

8535.21 — Per a una tensió inferior a 72,5 KV
8535.29 — Altres
8535.30 - Seccionadors i interruptors
8535.40 - Parallamps, limitadors de tensió i aplanadors d’ona
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8535.90 - Altres

85.36 Aparellatge per interrompre, seccionar, protegir, endollar, enllaçar o connectar circuits
elèctrics (interruptors, commutadors, relés, tallacircuits, aplanadors d’ona, clavilles i preses de
corrent, dolles per a làmpades o caixes d’unió, per exemple), per una tensió no superior a
1000 V.

8536.10 - Fusibles i tallacircuits a base de fusibles
8536.20 - Disjuntors
8536.30 - Altres aparells per a la protecció de circuits elèctrics

- Relés:
8536.41 — Per a una tensió no superior a 60 V
8536.49 — Altres
8536.50 - Altres interruptors, seccionadors i commutadors

- Dolles per làmpades, fitxes i preses de corrent:
8536.61 — Dolles per a làmpades
8536.69 — Altres
8536.90 - Altres aparells

85.37 Quadres, panells, consoles, pupitres, armaris i altres suports que duen diversos aparells dels
núm. 85.35 o 85.36, per al comandament o per a la distribució elèctrics, inclosos els que duen
instruments o aparells del capítol 90, així com els aparells de comandament numèric, altres
que els aparells de commutació del núm. 85.17.

8537.10 - Per a una tensió no superior a 1000 V
8537.20 - Per a una tensió superior a 1000 V

85.38 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades als aparells dels núm.
85.35, 85.36 o 85.37.

8538.10 - Quadres, panells, consoles, pupitres, armaris i altres suports del núm.85.37, desproveïts de llurs
aparells

8538.90 - Altres

85.39 Làmpades i tubs elèctrics d’incandescència o de descàrrega, inclosos els articles anomenats
“fars i projectors encastats” i les làmpades i els tubs de raigs ultraviolats o infraroigs; làmpades
d’arc.

8539.10 - Articles anomenats “fars i projectors encastats”
- Altres làmpades i tubs d’incandescència, exclosos els de raigs ultraviolats o infraroigs:

8539.21 — Halògens, al tungstè
8539.22 — Altres, de potència no superior a 200 W i per a una tensió superior a 100 V
8539.29 — Altres

- Làmpades i tubs de descarrega, altres que de raigs ultraviolats:
8539.31 — Fluorescents, de càtode calent
8539.32 — Làmpades a vapor de mercuri o de sodi; làmpades halogen metàl·liques
8539.39 — Altres

- Làmpades i tubs de raig ultraviolats o infrarojos; làmpades d’arc:
8539.41 — Làmpades d’arc
8539.49 — Altres
8539.90 - Parts

85.40 Làmpades, tubs i vàlvules electrònics de càtode calent, de càtode fred o de fotocàtode
(làmpades, tubs i vàlvules de buit, de vapor o de gas, tubs rectificadors de vapor de mercuri,
tubs catòdics, tubs i vàlvules per a cambres de televisió per exemple), altres que els del núm.
85.39.
- Tubs catòdics per a receptors de televisió, inclosos els tubs per a monitors vídeo:

8540.11 — En colors
8540.12 — En blanc i negre o en altres monocroms
8540.20 - Tubs per a cambres de televisió; tubs convertidors o intensificadors d’imatges; altres tubs amb

fotocàtode
8540.40 - Tubs de visualització de dades gràfiques, de color amb pantalla fosfòrica d’espaiament de punts

inferior a 0,4 mm
8540.50 - Tubs de visualització de dades gràfiques en blanc i negre o en altres monocroms
8540.60 - Altres tubs catòdics

- Tubs per hiperfreqüències (magnetrons, klystrons, tubs d’ones progressives, carcinitrons, per
exemple), excloent els tubs comandats per reixa:

8540.71 — Magnetrons
8540.72 — Klystrons
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8540.79 — Altres
- Altres làmpades, tubs i vàlvules:

8540.81 — Tubs de recepció o d’amplificació
8540.89 — Altres

- Parts:
8540.91 — De tubs catòdics
8540.99 — Altres

85.41 Díodes, transistors i dispositius similars a base de semiconductor; dispositius fotosensibles a
base de semiconductor, incloses les cèl·lules fotovoltaiques, àdhuc muntades en mòduls o
constituïdes en panells; díodes emissors de llum; cristalls piezoelèctrics muntats.

8541.10 - Díodes, altres que els fotodíodes i els díodes emissors de llum
- Transistors, altres que els fototransistors:

8541.21 — Amb poder de dissipació inferior a 1 W
8541.29 — Altres
8541.30 - Tiristors, diacs i triacs, altres que els dispositius fotosensibles
8541.40 - Dispositius fotosensibles a base de semiconductor, incloses les cèl·lules fotovoltaiques, àdhuc

muntades en mòduls o constituïdes en panells; díodes emissors de llum
8541.50 - Altres dispositius a base de semiconductor
8541.60 - Cristalls piezoelèctric muntats
8541.90 - Parts

85.42 Circuits integrats i micromuntatges electrònics.
- Circuits integrats monolítics numèrics:

8542.12 — Targetes amb un circuit integrat electrònic (“targetes intel·ligents”)
8542.13 — Semiconductors d’òxid metàl·lic (tecnologia MOS)
8542.14 — Circuits obtinguts per tecnologia bipolar
8542.19 — Altres, inclosos els circuits obtinguts per l’associació dels tecnològics MOS i bipolar (tecnologia

BIMOS)
8542.30 - Altres circuits integrats monolítics
8542.40 - Circuits integrats híbrids
8542.50 - Micro-acoblaments electrònics
8542.90 - Parts

85.43 Màquines i aparells elèctrics que tenen una funció pròpia, no esmentats ni inclosos en cap
altre punt del present capítol.
- Acceleradors de partícules:

8543.11 — Aparells d’implantació iònica per dopar els materials semiconductors
8543.19 — Altres
8543.20 - Generadors de senyals
8543.30 - Màquines i aparells de galvanotècnia, electròlisi o electroforesi
8543.40 - Electrificadors de tancats

- Altres màquines i aparells:
8543.81 — Targetes i etiquetes de disparament per efecte de proximitat
8543.89 — Altres
8543.90 - Parts

85.44 Fils, cables (inclosos els cables coaxials) i altres conductors aïllats per a l’electricitat (àdhuc
lacats o oxidats anòdicament), proveïts o no de peces de connexió; cables de fibres òptiques,
formats per fibres aïllades individualment, àdhuc amb conductors elèctrics o dotats de peces
de connexió.
- Fils per a bobinatges:

8544.11 — De coure
8544.19 — Altres
8544.20 - Cables coaxials i altres conductors elèctrics coaxials
8544.30 - Jocs de fils per a bugies d’encesa i altres jocs de fils dels tipus emprats als mitjans de transport

- Altres conductors elèctrics, per a tensions no superiors a 80 V:
8544.41 — Proveïts de peces de connexió
8544.49 — Altres

- Altres conductors elèctrics, per a tensions superiors a 80 V però sense ultrapassar 1000 V:
8544.51 — Equipats de peces de connexió
8544.59 — Altres
8544.60 - Altres conductors elèctrics, per a tensions superiors a 1000 V
8544.70 - Cables de fibres òptiques



Secció XVII. Material de
transport

Notes
1. La present secció no inclou els arti-

cles dels núm. 95.01, 95.03 o 95.08, ni els
trineus, els bobsleighs i similars (núm.
95.06).

2. No són considerats com a “parts” o
“accessoris”, ni tan sols quan són reco-
gnoscibles com a destinats a material de
transport:

a) les juntes, volanderes i similars fets
de qualsevol matèria (règim de la ma-
tèria constitutiva o núm. 84.84) així
com els altres articles de cautxú vulca-
nitzat no endurit (núm. 40.16);

b) les parts i els subministraments d’ús
general, en el sentit de la Nota 2 de la
Secció XV, de metalls comuns (Secció
XV) i els articles similars de matèries
plàstiques (Capítol 39);

c) els articles del Capítol 82 (eines);

d) els articles del núm. 83.06;
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85.45 Elèctrodes de carbó, escombretes de carbó, carbons per a làmpades o per a piles i altres
articles de grafit o d’altre carboni, amb metall o sense, per a usos elèctrics.
- Elèctrodes:

8545.11 — Dels tipus emprats per a forns
8545.19 — Altres
8545.20 - Escombretes
8545.90 - Altres

85.46 Aïlladors de tots els materials per a electricitat.
8546.10 - De vidre
8546.20 - De ceràmica
8546.90 - Altres

85.47 Peces aïllants, totalment de matèries aïllants o que duen simples peces metàl·liques de
muntatge (dolles roscades, per exemple) negades dintre de la massa, per a màquines, aparells
o instal·lacions elèctriques, altres que els aïlladors del núm. 85.46; tubs aïlladors i les peces
d’unió, de metalls comuns aïllats interiorment.

8547.10 - Peces aïllants de ceràmica
8547.20 - Peces aïllants de matèries plàstiques
8547.90 - Altres

85.48 Deixalles i part de piles, de bateries de piles i d’acumuladors elèctrics; piles i bateries de piles
elèctriques fora d’us i acumuladors elèctric fora d’us; parts elèctriques de màquines o
d’aparells, no esmentades ni incloses en cap altre punt de present capítol.

8548.10 - Deixalles i part de piles, de bateries de piles i d’acumuladors elèctrics; piles i bateries de piles
elèctriques fora d’us i acumuladors elèctrics fora d’us

8548.90 - Altres



e) les màquines i els aparells dels núm.
84.01 a 84.79, així com llurs parts; els
articles dels núm. 84.81 o 84.82 i, sem-
pre que constitueixin parts intrínse-
ques de motors, els articles del núm.
84.83;

f) les màquines i els aparells elèctrics,
així com els aparellatges i accessoris
elèctrics (Capítol 85);

g) els instruments i aparells del Capítol
90;

h) els articles del Capítol 91;

ij) les armes (Capítol 93);

k) els aparells d’enllumenat i llurs
parts, del núm. 94.05;

l) els raspalls que constitueixen ele-
ments de vehicles (núm. 96.03)

3. Als Capítols 86 a 88, les referències a
les “parts” o als “accessoris” no co-
breixen les parts ni els accessoris que no
estan exclusivament o principalment
destinats als vehicles o articles de la pre-
sent secció. Quan una part o un accesso-
ri pot satisfer alhora les especificacions
de dues o més posicions de la secció,
s’ha de classificar a la posició que corres-
pon a l’ús principal.

4. A la present secció:

a) els vehicles especialment concebuts
per ser utilitzats sobre carretera o so-
bre rails s’han de classificar a la posició
adequada del capítol 87;

b) els vehicles automòbils amfibis
s’han de classificar a la posició ade-
quada del capítol 87;

c) els vehicles aeris especialment con-
cebuts per a poder ésser emprats tam-
bé com a vehicle terrestre, s’han de
classificar a la posició adequada del
capítol 88.

5. Els vehicles amb coixí d’aire s’han
de classificar amb els vehicles més
anàlegs:

a) del Capítol 86 si estan concebuts
per desplaçar-se per damunt d’una via
de guia (aerotrens);

b) el Capítol 87 si estan concebuts per
desplaçar-se per damunt de la terra
ferma o indiferentment per damunt de
la terra ferma i de l’aigua;

c) del Capítol 89 si estan concebuts per
desplaçar-se per damunt de l’aigua,
àdhuc si poden posar-se damunt de
platges o de desembarcadors o des-
plaçar-se també per damunt de su-
perfícies gelades.

Les parts i els accessoris de vehicles
amb coixí d’aire han de classificar-se en
les mateixes condicions que els dels
vehicles de la posició a la qual s’han atri-
buït per aplicació de les disposicions
precedents.

El material fix per a vies d’aerotrens ha
de considerar-se com a material fix de
vies fèrries, i els aparells de senyalitza-
ció, de seguretat, de control o de coman-
dament per a vies d’aerotrens com a
aparells de senyalització, de seguretat,
de control o de comandament per a vies
fèrries.

Capítol 86. Vehicles i material
ferroviari o similars i llurs parts;
aparells mecànics (inclosos els
electromecànics) de senyalització
per a vies de comunicació

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) les travesses de fusta o de formigó
per a vies fèrries o similars i els ele-
ments de formigó de vies de guia per a
aerotrens (núm. 44.06 o 68.10);

b) els elements de vies fèrries fets de
fosa, de ferro o d’acer del núm. 73.02;

c) els aparells elèctrics de senyalitza-
ció, de seguretat, de control o de co-
mandament del núm. 85.30.

2. Pertanyen en particular al núm.
86.07:

a) els eixos, les rodes, els eixos mun-
tats (trens de rodament), les llandes,
els cèrcols, els centres i les altres parts
de rodes;

b) els bastiments, bugies i bissels;

c) les caixes d’eixos (caixes de greix o
d’oli) i els dispositius de frenada de
tota mena;

d) els topalls, els ganxos i altres siste-
mes de tracció i els acordions (man-
xes) d’intercirculació;

e) els articles de carrosseria.

3. A reserva de les disposicions de la
Nota 1 supra, pertanyen en particular al
núm. 86.08:

a) les vies muntades, les plaques gi-
ratòries i els ponts giratoris, els topalls
i els gàlibs;
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b) els discos i les plaques mòbils i els
semàfors, els aparells de comanda-
ment per a passos a nivell, els canvis
d’agulles a terra, els llocs de maniobra
a distància i altres aparells mecànics
(inclosos els electromecànics) de
senyalització, seguretat, control o co-
mandament, àdhuc si estan dotats de
dispositius accessoris d’enllumenat
elèctric, per a vies fèrries o similars,
carreteres o vies fluvials, àrees o zones
d’aparcament, instal·lacions por-
tuàries o aeròdroms.
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Núm. de posició Codi del S.H.
86.01 Locomotores i locotractors alimentats per una font exterior d’electricitat o per acumuladors

elèctrics.
8601.10 - Alimentats per una font exterior d’electricitat
8601.20 - Alimentats per acumuladors elèctrics

86.02 Altres locomotores i locotractors; tenders.
8602.10 - Locomotores dieselelèctriques
8602.90 - Altres

86.03 Automotrius i autovies, altres que els del núm. 86.04.
8603.10 - Alimentats per una font exterior d’electricitat
8603.90 - Altres

86.04 8604.00 Vehicles per al manteniment o servei de les vies fèrries o similars, àdhuc autopropulsats
(vagons-taller, vagons-grua, vagons equipats d’ataconadores de balast, alineadores de vies o
vehicles de prova i vagons, per exemple).

86.05 8605.00 Vagons per a viatgers, furgons per a equipatges, vagons postals i altres vagons especials, per a
vies fèrries o similars (exceptuats els vagons del núm. 86.04).

86.06 Vagons per al transport per via fèrria de mercaderies.
8606.10 - Vagons cisternes i similars
8606.20 - Vagons isotèrmics, refrigerants o frigorífics, altres que els del núm. 8606.10
8606.30 - Vagons de descarrega automàtica, altres que els dels núm. 8606.10 o 8606.20

- Altres:
8606.91 — Coberts i tancats
8606.92 — Oberts, amb parets no amovibles d’alçada superior a 60 cm (tombarells)
8606.99 — Altres

86.07 Parts de vehicles per a vies fèrries o similars.
- Bugies, “bisels”, eixos i rodes, i llurs parts:

8607.11 — Bugies i “bisels” de tracció
8607.12 — Altres bugies i “bisels”
8607.19 — Altres, incloses les parts

- Frens i llurs parts:
8607.21 — Frens d’aire comprimit i llurs parts
8607.29 — Altres
8607.30 - Ganxos i altres sistemes d’enganxament, topalls i llurs parts

- Altres:
8607.91 — De locomotores o de locotractors
8607.99 — Altres

86.08 8608.00 Material fix de vies fèrries o similars; aparells mecànics (inclosos els electromecànics) de
senyalització, seguretat, control o comandament per a vies fèrries o similars, carreteres o vies
fluvials, àrees o zones d’aparcament, instal·lacions portuàries o aeròdroms; llurs parts.

86.09 8609.00 Marcs i contenidors (inclosos els contenidors-cisterna i els contenidors-dipòsit) especialment
ideats i equipats per a una o diverses modalitats de transport.



Capítol 87. Vehicles automòbils,
tractors, cicles, bicicletes i altres
vehicles terrestres, llurs parts i
accessoris

Notes
1. El present capítol no inclou els vehi-

cles concebuts per circular damunt car-
rils.

2. Al present capítol s’entén per “trac-
tors”, els vehicles motors essencialment
concebuts per estirar o empènyer altres
ginys, vehicles o càrregues, àdhuc si es-
tan dotats de certes instal·lacions ac-
cessòries que permeten, en correlació
amb llur ús principal, el transport d’ei-
nes, de llavors, d’adobs, etc.

Les màquines i eines de treballs conce-
buts per equipar els tractors del
núm.87.01 en quan a materials intercan-
viables seguin del seu propi règim, fins i
tot si és presenten amb el tractor, sigui si
està muntat o no sobre ell mateix.

3. Els xassís de vehicles automòbils
que duen una cabina pertanyen als núm.
87.02 a 87.04, i no al núm. 87.06.

4. El núm. 87.12 inclou totes les bici-
cletes per a infants. Els altres cicles per a
infants pertanyen al núm. 95.01.
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Núm. de posició Codi del S.H.
87.01 Tractors (exceptuats els carretons-tractors del núm. 87.09).

8701.10 - Motocultor
8701.20 - Tractors de carretera per a semiremolcs
8701.30 - Tractors de xinilla
8701.90 - Altres

87.02 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més, inclòs el conductor.
8702.10 - Amb motor de pistons i encesa per compressió (dièsel i semidièsel)
8702.90 - Altres

87.03 Cotxes de turisme i altres vehicles automòbils ideats principalment per al transport de
persones (altres que els del núm. 87.02), inclosos els cotxes del tipus “break” i els de cursa.

8703.10 - Vehicles especialment ideats perquè es desplacin damunt la neu; vehicles especials per al transport de
persones per terrenys de golf i vehicles similars
- Altres vehicles, amb motor de pistó alternatiu d’encesa per guspires:

8703.21 — De cilindrada no superior a 1000 cm³
8703.22 — De cilindrada superior a 1000 cm³ però sense ultrapassar 1500 cm³
8703.23 — De cilindrada superior a 1500 cm³ però sense ultrapassar 3000 cm³
8703.24 — De cilindrada superior a 3000 cm³

- Altres vehicles, amb motor de pistó alternatiu i encesa per compressió (dièsel o semidièsel):
8703.31 — De cilindrada no superior a 1500 cm³
8703.32 — De cilindrada superior a 1500 cm³ però sense ultrapassar 2500 cm³
8703.33 — De cilindrada superior a 2500 cm³
8703.90 - Altres

87.04 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies.
8704.10 - Tombarells automotors ideats per ésser emprats fora de la xarxa de carreteres

- Altres, amb motors de pistons i encesa per compressió (dièsel o semidièsel):
8704.21 — D’un pes màxim amb càrrega no superior a 5 tones
8704.22 — D’un pes màxim amb càrrega superior a 5 tones però sense ultrapassar 20 tones
8704.23 — D’un pes màxim amb càrrega superior a 20 tones

- Altres, amb motor de pistons i encesa per guspires:
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8704.31 — D’un pes màxim amb càrrega no superior a 5 tones
8704.32 — D’un pes màxim amb càrrega superior a 5 tones
8704.90 - Altres

87.05 Vehicles automòbils per a usos especials, altres que els ideats principalment per al transport de
persones o de mercaderies (vehicles per a reparacions, camions-grua, cotxes de bombers,
camions-formigonera, cotxes per escombrar, cotxes espargidors, cotxes-taller o cotxes
radiològics, per exemple).

8705.10 - Camions-grua
8705.20 - Plataformes automòbils amb torres de sondeig o de perforació
8705.30 - Cotxes de bombers
8705.40 - Camions-formiguera
8705.90 - Altres

87.06 8706.00 Xassís dels vehicles automòbils dels núm. 87.01 a 87.05, equipades amb el motor.

87.07 Carrosseries dels vehicles automòbils dels núm. 87.01 a 87.05, incloses les cabines.
8707.10 - Dels vehicles del núm. 87.03
8707.90 - Altres

87.08 Parts i accessoris dels vehicles automòbils dels núm. 87.01 a 87.05.
8708.10 - Para-xocs i llurs parts

- Altres parts i accessoris de carrosseries (incloses les cabines):
8708.21 — Cinyells de seguretat
8708.29 — Altres

- Frens i servofrens, i llurs parts:
8708.31 — Folres de frens muntats
8708.39 — Altres
8708.40 - Caixes de canvis
8708.50 - Ponts amb diferencial, àdhuc proveïts d’altres òrgans de transmissió
8708.60 - Eixos portadors i llurs parts
8708.70 - Rodes, llurs parts i llurs accessoris
8708.80 - Amortidors de suspensió

- Altres parts i accessoris:
8708.91 — Radiadors
8708.9 2 — Silenciadors i tubs d’escapament
8708.93 — Embragatges i llurs parts
8708.94 — Volants, columnes i caixes de direcció
8708.99 — Altres

87.09 Carretons automòbils no proveïts de dispositiu elevador, dels tipus emprats a fàbriques,
magatzems, ports o aeroports per transportar mercaderies a poca distància; carretons-tractors
dels tipus emprats a les estacions; llurs parts.
- Carretons:

8709.11 — Elèctrics
8709.19 — Altres
8709.90 - Parts

87.10 8710.00 Carros i automòbils blindats de combat, armats o no; llurs parts.

87.11 Motocicletes (inclosos els ciclomotors) i cicles equipats amb un motor auxiliar, amb sidecars o
sense; sidecars.

8711.10 - Amb motor de pistó alternatiu, de cilindrada no superior a 50 cm3

8711.20 - Amb motor de pistó alternatiu, de cilindrada superior a 50 cm3 però sense ultrapassar 250 cm3

8711.30 - Amb motor de pistó alternatiu, de cilindrada superior a 250 cm3 però sense ultrapassar 500 cm3

8711.40 - Amb motor de pistó alternatiu, de cilindrada superior 500 cm3 però sense ultrapassar 800 cm3

8711.50 - Amb motor de pistó alternatiu, de cilindrada superior 800 cm3

8711.90 - Altres

87.12 8712.00 Bicicletes i altres cicles (inclosos els tricicles), sense motor.

87.13 Cadires de rodes i altres vehicles per a invàlids, àdhuc amb motor o un altre mecanisme de
propulsió.

8713.10 - Sense mecanisme de propulsió
8713.90 - Altres

87.14 Parts i accessoris dels vehicles dels núm. 87.11 a 87.13.
- De motocicletes (inclosos els ciclomotors):

8714.11 — Seients
8714.19 — Altres



Capítol 88. Navegació aèria o
espacial

Nota complementària
1. S’entén per “pes en buit” per a l’apli-

cació del núm. 8802.11 al núm. 8802.40, el
pes dels aparells en ordre normal de vol,
exclosos el pes del personal, el pes del
carburant i el pes dels equipaments diver-
sos altres que els fixats permanentment.
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8714.20 - De cadires de rodes o d’altres vehicles per a invàlids
- Altres:

8714.91 — Quadres i forquetes, i llurs parts
8714.9 2 — Llantes i radis
8714.93 — Botons de roda (altres que els botons de frenatge) i pinyons de rodes lliures
8714.94 — Frens, inclosos els botons de frenatge, i llurs parts
8714.95 — Seients
8714.96 — Pedals i mecanismes formats pels pedals amb llurs manovelles, el pinyó i els coixinets de boles
8714.99 — Altres

87.15 8715.00 Cotxets per a nadons, amb capota o sense, i vehicles similars per al transport d’infants, i llurs parts.

87.16 Remolcs i semiremolcs per a tota mena de vehicles; altres vehicles no automòbils; llurs parts.
8716.10 - Remolcs i semiremolcs per a habitatge o càmping, del tipus caravana
8716.20 - Remolcs i semiremolcs autocarregadors o autodescarregadors, per a usos agrícoles

- Altres remolcs i semiremolcs per al transport de mercaderies:
8716.31 — Cisternes
8716.39 — Altres
8716.40 - Altres remolcs i semiremolcs
8716.80 - Altres vehicles
8716.90 - Parts

Núm. de posició Codi del S.H.
88.01 Globus i dirigibles; planejadors, ales delta i altres vehicles aeris, no ideats per a la propulsió

amb motor.
8801.10 - Planejadors i ales delta
8801.90 - Altres

88.02 Altres vehicles aeris (helicòpters i avions, per exemple); vehicles espacials (inclosos els
satèl·lits) i llurs vehicles de llançament i vehicles suborbitals.
- Helicòpter:

8802.11 — D’un pes en buit no superior a 2000 kg
8802.12 — D’un pes en buit superior a 2000 kg
8802.20 - Avions i altres vehicles aeris, d’un pes en buit no superior a 2000 kg
8802.30 - Avions i altres vehicles aeris, d’un pes en buit superior a 2000 kg però sense ultrapassar 15000 kg
8802.40 - Avions i altres vehicles aeris, d’un pes en buit superior a 15000 kg
8802.60 - Vehicles espacials (inclosos els satèl·lits) i els seus vehicles llançadors i vehicles suborbitals

88.03 Parts dels aparells dels núm. 88.01 o 88.02.
8803.10 - Hèlixs i rotors, i llurs parts
8803.20 - Trens d’aterratge i llurs parts
8803.30 - Altres parts d’avions o d’helicòpters
8803.90 - Altres

88.04 8804.00 Paracaigudes (inclosos els paracaigudes dirigibles i els “parapentes”) i rotocaigudes, i llurs
parts i accessoris.

88.05 Aparells i dispositius per al llançament de vehicles aeris; aparells i dispositius per a l’aterratge
sobre portaavions de vehicles aeris i aparells i dispositius similars; aparells en terra
d’arrossegament per al vol; llurs parts.

8805.10 - Aparells i dispositius per al llançament de vehicles aeris i llurs parts; aparells i dispositius per a
l’aterratge sobre portaavions de vehicles aeris i aparells i dispositius similars, i llurs parts

8805.20 - Aparells en terra d’arrossegament per al vol i llurs parts



Capítol 89. Navegació marítima o
fluvial

Nota
1. Els vaixells incomplets o inacabats i

els bucs de vaixells, àdhuc presentats en
estat desmuntat o no muntat, així com
els vaixells complets desmuntats o no
muntats, s’han classificat, en cas de dub-
te quant a la mena de vaixells als quals
pertanyen, al núm. 89.06.
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Núm. de posició Codi del S.H.
89.01 Paquebots, vaixells per a creuers, transbordadors, vaixells mercants, barcasses i naus similars

per al transport de persones o de mercaderies.
8901.10 - Paquebots, vaixells per a creuers i naus similars concebuts principalment per al transport de persones;

transbordadors
8901.20 - Vaixells-cisterna
8901.30 - Vaixells frigorífics altres que els del núm. 8901 20
8901.90 - Altres vaixells per al transport de mercaderies i altres vaixells concebuts alhora per al transport de

persones i de mercaderies

89.02 8902.00 Vaixells de pesca; vaixells-fàbrica i altres naus per al tractament o el condicionament en
conserva dels productes de la pesca.

89.03 Iots i altres vaixells i embarcacions de plaer o d’esport; barques de rems i canoes.
8903.10 - Embarcacions inflables

- Altres:
8903.91 — Embarcacions de vela, àdhuc amb motor auxiliar
8903.92 — Embarcacions amb motor, altres que amb motor forabord
8903.99 — Altres

89.04 8904.00 Remolcadors i vaixells impulsors.

89.05 Vaixells-far, vaixells-bomba, vaixells-draga, pontons-grua i altres naus per a les quals la
navegació només és accessòria respecte a la funció principal; molls flotants; plataformes de
perforació o d’extracció, flotants o submergibles.

8905.10 - Vaixells-draga
8905.20 - Plataformes de perforació o d’extracció, flotants o submergibles
8905.90 - Altres

89.06 8906.00 Altres vaixells, incloses les naus de guerra i les naus de salvament altres que les de rems.

89.07 Altres ginys flotants (rais, dipòsits, caixons, boies de senyalització i d’amarratge i balises, per
exemple).

8907.10 - Rais inflamables
8907.90 - Altres

89.08 8908.00 Vaixells i altres ginys flotants per desballestar.



Secció XVIII. Instruments i
aparells d’òptica, de
fotografia o de
cinematografia, de mesura,
de control o de precisió;
instruments i aparells
medicoquirúrgics; rellotgeria;
instruments de música; parts
i accessoris d’aquests
instruments o aparells

Capítol 90. Instruments i aparells
d’òptica, de fotografia o de
cinematografia, de mesura, de
control o de precisió; instruments i
aparells medicoquirúrgics; parts i
accessoris d’aquests instruments o
aparells

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els articles per a usos tècnics, de
cautxú vulcanitzat, no endurit (núm.
40.16), de cuir natural o reconstituït
(núm. 42.04), de matèries tèxtils (núm.
59.11);

b) les faixes i els embenaments fets de
matèries tèxtils, l’efecte buscat dels
quals sobre l’òrgan que hom vol soste-
nir o mantenir és únicament funció de
l’elasticitat (faixes per a embarassades,
embenaments toràcics, embenaments
abdominals, embenaments per a les
articulacions o per als músculs, per
exemple) (secció XI);

c) els productes refractaris del núm.
69.03; els articles per a usos químics o
altres usos tècnics, del núm. 69.09;

d) els miralls de vidre, no treballats òp-
ticament, del núm. 70.09 i els miralls
de metalls comuns o de metalls pre-
ciosos, que no tenen el caràcter d’ele-
ments d’òptica (núm. 83.06 o Capítol
71);

e) els articles de vidre dels núm. 70.07,
70.08, 70.11, 70.14, 70.15 o 70.17;

f) les parts i els subministraments d’ús
general, en el sentit de la Nota 2 de la
Secció XV, de metalls comuns (Secció
XV) i els articles similars de matèries
plàstiques (Capítol 39);

g) les bombes distribuïdores que duen
un dispositiu de mesura, del núm.

84.13, les bàscules i balances per veri-
ficar i comptar peces mecanitzades,
així com els pesos per pesar presentats
aïlladament (núm. 84.23); els aparells
elevadors o de manutenció (núm.
84.25 a 84.28); les guillotines de tota
mena per treballar el paper o el cartró
(núm. 84.41); els dispositius especials
per ajustar la peça de treball o l’eina
damunt les màquines-eina, àdhuc do-
tats de dispositius òptics de lectura (di-
visors anomenats “òptics”, per
exemple), del núm. 84.66 (altres que
els dispositius purament òptics: lents
de centratge o d’alineació, per exem-
ple); les màquines de calcular (núm.
84.70); els reductors de pressió, com-
portes i altres articles del gènere (núm.
84.81);

h) els projectors d’enllumenat dels ti-
pus emprats en cicles o vehicles au-
tomòbils (núm. 85.12); les làmpades
elèctriques portàtils del núm. 85.13;
els aparells cinematogràfics d’enregis-
trament o de reproducció del so, així
com els aparells per a la reproducció
en sèrie de suports de so (núm. 85.19
o 85.20); els lectors de so (núm.
85.22), aparells de presa d’imatge fixes
vídeo i altres videocàmares (núm.
85.25); els aparells de radiodetecció o
de radiosondeig, els aparells de radio-
navegació i els aparells de radioteleco-
mandament (núm. 85.26); els articles
anomenats “fars i projectors encastats”
del núm. 85.39; els cables de fibres òp-
tiques del núm. 85.44;

ij) els projectors del núm. 94.05;

k) els articles del Capítol 95;

l) les mesures de capacitat, que estan
classificades amb els articles de la ma-
tèria constitutiva;

m) les bobines i els suports similars
(classificats segons la matèria constitu-
tiva: núm. 39.23, Secció XV, per exem-
ple).

2. A reserva de les disposicions de la
Nota 1 anterior, les parts i els accessoris
per a màquines, aparells, instruments o
articles del present capítol estan classifi-
cats d’acord amb les regles següents:

a) les parts i els accessoris consistents
en articles inclosos en una qualsevol
de les posicions del present capítol o
dels Capítols 84, 85 o 91 (altres que els

núm. 84.85, 85.48 o 90.33) pertanyen a
l’esmentada posició qualsevol que si-
guin les màquines, els aparells o els
instruments als quals estan destinats;

b) quan són recognoscibles com a ex-
clusivament o principalment destinats
a una màquina, un instrument o un
aparell particular o a diverses màqui-
nes, instruments o aparells d’una ma-
teixa posició (àdhuc dels núm. 90.10,
90.13 o 90.31), les parts i els accesso-
ris, altres que els esmentats al paràgraf
precedent, figuren classificats a la po-
sició corresponent a aquest o aquestes
màquines, instruments o aparells;

c) les altres parts i els altres accessoris
pertanyen al núm. 90.33.

3. Les disposicions de la Nota 4 de la
Secció XVI s’apliquen també al present
capítol.

4. El núm. 90.05 no inclou els teleob-
jectius per a armes, els periscopis per a
submarins o carros de combat ni les ulle-
res per a màquines, aparells o instru-
ments del present capítol o de la Secció
XVI (núm. 90.13).

5. Les màquines, els aparells i els ins-
truments òptics de mesura o de control
susceptibles de pertànyer alhora al núm.
90.13 i al núm. 90.31 s’han classificat en
aquesta última posició.
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6. El núm. 90.32 només inclou:

a) els instruments i aparells per a la re-
gulació de fluids gasosos o líquids, o
per al control automàtic de les tempe-
ratures, àdhuc si llur funcionament es
basa en un fenomen elèctric variable
amb el factor cercat;

b) els reguladors automàtics de
magnituds elèctriques i els reguladors
automàtics d’altres magnituds l’opera-
ció dels quals es basi en un fenomen
elèctric variable amb el factor que
hom vol ajustar.

Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 513

Núm. de posició Codi del S.H.
90.01 Fibres òptiques i feixos de fibres òptiques; cables de fibres òptiques altres que els del núm.

85.44; matèries polaritzants en fulls o en plaques; lents (incloses les lents de contacte),
prismes, miralls i altres elements d’òptica de totes les matèries, no muntats, altres que els de
vidre no treballat òpticament.

9001.10 - Fibres òptiques, feixos i cables de fibres òptiques
9001.20 - Matèries polaritzants en fulls o en plaques
9001.30 - Lents de contacte
9001.40 - Vidres per a ulleres, de vidre
9001.50 - Vidres per a ulleres, d’altres matèries
9001.90 - Altres

90.02 Lents, prismes, miralls i altres elements d’òptica de totes les matèries, muntats, per a
instruments o aparells, altres que els de vidre no treballat òpticament.
- Objectius:

9002.11 — Per a aparells de presa de vistes, per a projectors o per a aparells fotogràfics o cinematogràfics
d’ampliació o de reducció

9002.19 — Altres
9002.20 - Filtres
9002.90 - Altres

90.03 Muntures d’ulleres o d’articles similars, i llurs parts.
- Muntures:

9003.11 — De matèries plàstiques
9003.19 — D’altres matèries
9003.90 - Parts

90.04 Ulleres (correctores, protectores o altres) i articles similars.
9004.10 - Ulleres de sol
9004.90 - Altres

90.05 Binocles, ulleres de llargavista, telescopis astronòmics, telescopis òptics, i llurs bastiments;
altres instruments d’astronomia i llurs bastiments, exceptuats els aparells de radioastronomia.

9005.10 - Binocles
9005.80 - Altres instruments
9005.90 - Parts i accessoris (inclosos els bastiments)

90.06 Aparells fotogràfics; aparells i dispositius, inclosos els tubs i les làmpades, per a la producció
de llampecs de llum (flaixos) en fotografia, exceptuades les làmpades i els tubs de descarrega
del núm. 85.39.

9006.10 - Aparells fotogràfics dels tipus emprats per a la preparació dels clixés o cilindres d’impressió
9006.20 - Aparells fotogràfics dels tipus emprats per a enregistrar documents sobre microfilms, microfitxes o

altres microformats
9006.30 - Aparells fotogràfics especialment concebuts per a la fotografia submarina o aèria, per a l’examen

mèdic d’òrgans interns o per als laboratoris de medicina legal o d’identitat judicial
9006.40 - Aparells fotogràfics de revelat i tiratge instantanis

- Altres aparells fotogràfics:
9006.51 — A mira a través de l’objectiu, per a pel·lícules en rodets d’amplada no superior a 35 mm
9006.52 — Altres, per a pel·lícules en rodets d’amplada inferior a 35 mm
9006.53 — Altres, per a pel·lícules en rodets d’amplada igual a 35 mm
9006.59 — Altres
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- Aparells i dispositius, inclosos els tubs i les làmpades, per a la producció de llampecs de llum (flaixos)
en fotografia:

9006.61 — Aparells amb tub de descarrega per a la producció de llampecs de llum (anomenats “flaixos
electrònics”)

9006.62 — Làmpades “flaix”, Cubs “flaix” i similars
9006.69 — Altres

- Parts i accessoris:
9006.91 — D’aparells fotogràfics
9006.99 — Altres

90.07 Cambres i projectors cinematogràfics, àdhuc si duen incorporats aparells d’enregistrament o
de reproducció del so.
- Cambres:

9007.11 — Per a films d’amplada inferior a 16 mm o per a films dobles- 8 mm
9007.19 — Altres
9007.20 - Projectors

- Parts i accessoris:
9007.91 — De cambres
9007.92 — De projectors

90.08 Projectors d’imatges fixes; aparells fotogràfics d’ampliació o de reducció.
9008.10 - Projectors de diapositives
9008.20 - Lectors de microfilms, de microfitxes o d’altres microformats, àdhuc si permeten l’obtenció de còpies
9008.30 - Altres projectors d’imatges fixes
9008.40 - Aparells fotogràfics d’ampliació o de reducció
9008.90 - Parts i accessoris

90.09 Aparells de fotocòpia mitjançant sistema òptic o per contacte i aparells de termocòpia.
- Aparells de fotocòpia electrostàtics:

9009.11 — Que funcionen per reproducció directa de la imatge de l’original damunt de la còpia (procediment
directe)

9009.12 — Que funcionen per reproducció de la imatge de l’original damunt de la còpia mitjançant un suport
intermedi (procediment indirecte)
- Altres aparells de fotocòpia:

9009.21 — Mitjançant sistema òptic
9009.22 — Per contacte
9009.30 - Aparells de termocòpia
9009.90 - Parts i accessoris

90.10 Aparells i material per a laboratoris fotogràfics o cinematogràfics (inclosos els aparells per
projectar o a la realització dels traçats de circuits sobre les superfícies sensibilitzades dels
materials semiconductors), no esmentats ni inclosos en altres punts del present capítol;
negatoscopis; pantalles per projeccions.

9010.10 - Aparells i materials per al revelat automàtic de pel·lícules fotogràfiques, de films cinematogràfics, o de
paper fotogràfic en rotlles o per a la impressió automàtica de les pel·lícules revelades damunt de rotlles
de paper fotogràfic
- Aparells per la projecció o la realització de traçats de circuits sobre matèries semiconductores
sensibilitzades:

9010.41 — Aparells per a l’escriptura directa sobre disc
9010.42 — Fotorepetidors
9010.49 — Altres
9010.50 - Altres aparells i material per a laboratoris fotogràfics o cinematogràfics; negatoscopis
9010.60 - Pantalles per a projeccions
9010.90 - Parts i accessoris

90.11 Microscopis òptics, inclosos els microscopis per a la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o
la microprojecció.

9011.10 - Microscopis estereoscopis
9011.20 - Altres microscopis, per a la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microprojecció
9011.80 - Altres microscopis
9011.90 - Parts i accessoris

90.12 Microscopis altres que els òptics i difractògrafs.
9012.10 - Microscopis altres que els òptics o difractògrafs
9012.90 - Parts i accessoris

90.13 Dispositius a base de cristalls líquids que no constitueixen articles inclosos més específicament
en altres partides; làsers, altres que els díodes làser; altres aparells i instruments d’òptica, no
esmentats ni inclosos en altres punts del present capítol.
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9013.10 - Ulleres de mira per a armes; periscopis; ulleres per a màquines, aparells o instruments del present
capítol o de la secció XVI

9013.20 - Làsers, altres que els díodes làser
9013.80 - Altres dispositius, aparells i instruments
9013.90 - Parts i accessoris

90.14 Brúixoles, incloses les brúixoles marines; altres instruments i aparells de navegació.
9014.10 - Brúixoles, incloses les brúixoles marines
9014.20 - Instruments i aparells per a la navegació aèria o espacial (altres que les brúixoles)
9014.80 - Altres instruments i aparells
9014.90 - Parts i accessoris

90.15 Instruments i aparells de geodèsia, de topografia, d’agrimensura, d’anivellament, de
fotogrametria, d’hidrografia, d’oceanografia, d’hidrologia, de meteorologia o de geofísica,
excloses les brúixoles; telèmetres.

9015.10 - Telèmetres
9015.20 - Teodolits i taquímetres
9015.30 - Nivells
9015.40 - Instruments i aparells de fotogrametria
9015.80 - Altres instruments i aparell
9015.90 - Parts i accessoris

90.16 9016.00 Balances sensibles a un pes de 5 cg o menys, amb o sense pesos.

90.17 Instruments de dibuix, de traçat o de càlcul (màquines de dibuixar, pantògrafs, transportadors,
estoigs de matemàtiques, regles i cercles de càlcul, per exemple); instruments de mesura de
longituds, d’ús manual (metres, micròmetres, peus de rei i calibres, per exemple), no
esmentats ni inclosos en altres punts del present capítol.

9017.10 - Taules i màquines per dibuixar, àdhuc automàtiques
9017.20 - Altres instruments de dibuix, de traçat o de càlcul
9017.30 - Micròmetres, peus de rei, calibres i galgues
9017.80 - Altres instruments
9017.90 - Parts i accessoris

90.18 Instruments i aparells per a la medicina, la cirurgia, l’odontologia o la veterinària, inclosos els
aparells de centellegrafia i altres aparells electromèdics, així com els aparells per a proves de la
vista.
- Aparells d’electrodiagnòstic (inclosos els aparells d’exploració funcional o de control de paràmetres
fisiològics):

9018.11 — Electrocardiògrafs
9018.12 — Aparells de diagnòstic mitjançant exploració ultrasònica
9018.13 — Aparells de diagnòstic mitjançant visualització de ressonància magnètica
9018.14 — Aparells de centellografia
9018.19 — Altres
9018.20 - Aparells de raigs ultraviolats o infraroigs

- Xeringues, agulles, catèters, cànules i instruments similars:
9018.31 — Xeringues, amb o sense agulles
9018.32 — Agulles tubulars de metall i agulles per a sutures
9018.39 — Altres

- Altres instruments i aparells d’odontologia:
9018.41 — Torns dentals, àdhuc combinats sobre una base comuna amb altres equipaments dentals
9018.49 — Altres
9018.50 - Altres instruments i aparells d’oftalmologia
9018.90 - Altres instruments i aparells

90.19 Aparells de mecanoteràpia; aparells de massatge; aparells de psicotècnia; aparells
d’ozonoteràpia, d’oxigenoteràpia, d’aerosolteràpia, aparells respiratoris de reanimació i altres
aparells de teràpia respiratòria.

9019.10 - Aparells de mecanoteràpia; aparells de massatge; aparells de psicotècnia
9019.20 - Aparells d’ozonoteràpia, d’oxigenoteràpia, d’aerosolteràpia, aparells respiratoris de reanimació i altres

aparells de teràpia respiratòria

90.20 9020.00 Altres aparells respiratoris i màscares antigàs, excloses les màscares de protecció desproveïdes
de mecanisme i d’element filtrant amovible.

90.21 Articles i aparells d’ortopèdia, inclosos els braguers i les faixes medicoquirúrgics i les crosses;
llistons, suports penjats i altres articles i aparells per a fractures; articles i aparells de pròtesi;
aparells per facilitar l’audició als sords i altres aparells previstos per dur a mà, portar al
damunt o implantar a l’organisme, a fi de compensar una deficiència o una incapacitat.
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- Pròtesis articulars i altres aparells d’ortopèdia o per a fractures:
9021.11 — Pròtesis articulars
9021.19 — Altres

- Articles i aparells de pròtesis dental:
9021.21 — Dents postisses
9021.29 — Altres
9021.30 - Altres articles i aparells de pròtesi
9021.40 - Aparells per a facilitar l’audició als sords, exclosos parts i accessoris
9021.50 - Estimuladors cardíacs, exclosos parts i accessoris
9021.90 - Altres

90.22 Aparells de raigs X i aparells que empren les radiacions alfa, beta o gamma, àdhuc per a usos
mèdics, quirúrgics, odontològics o veterinaris, inclosos els aparells de radiofotografia o de
radioteràpia, els tubs de raigs X i altres dispositius generadors de raigs X, els generadors de
tensió, els pupitres de comandaments, les pantalles, les taules, les butaques i els suports
similars d’examen o de tractament.
- Aparells de raigs X, àdhuc per a usos mèdics, quirúrgics, odontològics o veterinaris, inclosos els
aparells de radio fotografia o de radioteràpia:

9022.12 — Aparells de tomografia pilotats per una màquina automàtica de tractament de la informació
9022.13 — Altres, per l’art dental
9022.14 — Altres, per a usos mèdics, quirúrgics o veterinaris
9022.19 — Per altres usos

- Aparells que empren les radiacions alfa, beta o gamma, àdhuc per a usos mèdics, quirúrgics,
odontològics o veterinaris, inclosos el aparells de radiofotografia o de radioteràpia:

9022.21 — Per a usos mèdics, quirúrgics, odontològics o veterinaris
9022.29 — Per altres usos
9022.30 - Tubs de raigs X
9022.90 - Altres, inclosos parts i accessoris

90.23 9023.00 Instruments, aparells i models ideats per fer demostracions (en l’ensenyament o en
exposicions, per exemple), no susceptibles d’altres usos.

90.24 Màquines i aparells per a assaigs de duresa, de tracció, de compressió, d’elasticitat o d’altres
propietats mecàniques dels materials (metalls, fusta, matèries tèxtils, paper o matèries
plàstiques, per exemple).

9024.10 - Màquines i aparells per a assaigs de metalls
9024.80 - Altres màquines i aparells
9024.90 - Parts i accessoris

90.25 Densímetres, areòmetres, pesalíquids i instruments flotants similars, termòmetres, piròmetres,
baròmetres, higròmetres i psicròmetres, enregistradors o no, àdhuc combinats entre ells.
- Termòmetres i piròmetres, no combinats amb altres instruments:

9025.11 — De líquid, de lectura directa
9025.19 — Altres
9025.80 - Altres instruments
9025.90 - Parts i accessoris

90.26 Instruments i aparells per a la mesura o el control del cabal, del nivell, de la pressió o d’altres
característiques variables dels líquids o dels gasos (cabalímetres, indicadors de nivell,
manòmetres o comptadors de calor, per exemple), exclosos els instruments i aparells del núm.
90.14, 90.15, 9028 o 9032.

9026.10 - Per a la mesura o el control del cabal o del nivell de líquids
9026.20 - Per a la mesura o el control de la pressió
9026.80 - Altres instruments i aparells
9026.90 - Parts i accessoris

90.27 Instruments i aparells per a anàlisis físiques o químiques (polarímetres, refractòmetres,
espectròmetres, analitzadors de gasos o de fums, per exemple); instruments i aparells per a
assaigs de viscositat, de porositat, de dilatació, de tensió superficial o similars o per a mesures
calorimètriques, acústiques o fotomètriques (inclosos els indicadors de temps d’explosió);
micròtoms.

9027.10 - Analitzadors de gasos o de fums
9027.20 - Cromatògrafs i aparells d’electroforesi
9027.30 - Espectròmetres, espectrofotòmetres i espectrògrafs que empren les radiacions òptiques (UV, visibles,

IR)
9027.40 - Exposímetres
9027.50 - Altres instruments i aparells que empren les radiacions òptiques (UV, visibles, IR)
9027.80 - Altres instruments i aparells
9027.90 - Micròtoms; parts i accessoris
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90.28 Comptadors de gasos, de líquids o d’electricitat, inclosos els comptadors per a llur
contrastació.

9028.10 - Comptadors de gasos
9028.20 - Comptadors de líquids
9028.30 - Comptadors d’electricitat
9028.90 - Parts i accessoris

90.29 Altres comptadors (comptadors de voltes, comptadors de producció, taxímetres, totalitzadors
de camí recorregut o podòmetres, per exemple); indicadors de velocitat i taquímetres, altres
que els dels núm. 90.14 o 90.15 i estroboscopis.

9029.10 - Comptadors de voltes o de producció, taxímetres, totalitzadors de camí recorregut, podòmetres i
comptadors similars

9029.20 - Indicadors de velocitat i taquímetres; estroboscopis
9029.90 - Parts i accessoris

90.30 Oscil·loscopis, analitzadors d’espectres i altres instruments i aparells per mesurar o controlar
magnituds elèctriques; instruments i aparells per a mesurar o detectar radiacions alfa, beta,
gamma, X, còsmiques o altres radiacions ionitzants.

9030.10 - Instruments i aparells per mesurar o detectar radiacions ionitzants
9030.20 - Oscil·loscopis i oscil·lògrafs catòdics

- Altres instruments i aparells per a mesurar o controlar la tensió, la intensitat, la resistència o la
potència, sense dispositiu enregistrador:

9030.31 — Multímetres
9030.39 — Altres
9030.40 - Altres instruments i aparells especialment concebuts per a les tècniques de telecomunicació

(hipsòmetres, kerdòmetres, distorsiòmetres o psofòmetres, per exemple)
- Altres instruments i aparells:

9030.82 — Per a la mesura o el control dels discs o dels dispositius de semiconductor
9030.83 — Altres, amb dispositiu de gravació
9030.89 — Altres
9030.90 - Parts i accessoris

90.31 Instruments, aparells i màquines de mesura o de control, no esmentats ni inclosos en cap altre
punt del present capítol; projectors de perfils.

9031.10 - Màquines per a equilibrar peces mecàniques
9031.20 - Bancs de prova
9031.30 - Projectors de perfils

- Altres instruments i aparells òptics:
9031.41 — Per al control dels disc o dels dispositius de semiconductor o per al control de les màscares o de les

retícules utilitzades en la fabricació dels dispositius de semiconductor
9031.49 — Altres
9031.80 - Altres instruments, aparells i màquines
9031.90 - Parts i accessoris

90.32 Instruments i aparells per a la regulació o al control automàtics.
9032.10 - Termòstats
9032.20 - Manostats (pressostats)

- Altres instruments i aparells:
9032.81 — Hidràulics o pneumàtics
9032.89 — Altres
9032.90 - Parts i accessoris

90.33 9033.00 Parts i accessoris no esmentats ni inclosos en cap altre punt del present capítol, per a
màquines, aparells, instruments o articles del capítol 90.



Capítol 91. Rellotgeria

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els vidres de rellotgeria i els pesos
de rellotge (règim de la matèria consti-
tutiva);

b) les cadenes de rellotge (núm. 71.13
o 71.17 segons el cas);

c) els subministrament d’ús general,
en el sentit de la Nota 2 de la Secció
XV, de metalls comuns (Secció XV) i
els articles similars de matèries plàsti-
ques (Capítol 39) o de metalls precio-
sos o de plaqués o dublés de metalls
preciosos (generalment núm. 71.15);
les molles de rellotgeria (incloses les
espirals) pertanyen tanmateix al núm.
91.14;

d) les boles de rodament (núm. 73.26
o 84.82 segons el cas);

e) els articles del núm. 84.12 construïts
per funcionar sense escapament;

f) els coixinets de boles (núm. 84.82);

g) els articles del Capítol 85, no mun-
tats encara entre ells o amb altres ele-
ments de manera que formin
moviments de rellotgeria, o parts
recognoscibles com a exclusivament o
principalment destinades a aquests
moviments (Capítol 85).

2. Només pertanyen al núm. 91.01 els
rellotges de canell la caixa dels quals és
totalment de metalls preciosos o de pla-
qués o dublés de metalls preciosos, o
d’aquestes mateixes matèries associades
a perles fines o de cultiu, a pedres gem-
mes o a pedres sintètiques o reconstituï-
des dels núm. 71.01 a 71.04. Els rellotges
de canell la caixa dels quals és de metall
comú incrustat de metalls preciosos es-
tan classificats al núm. 91.02.

3. Als efectes del present capítol, es
considera com a “moviments de rellot-
ges” els dispositius regulats mitjançant
un volant-espiral, un quars o qualsevol
altre sistema capaç de determinar inter-
vals de temps, amb visualització o amb
un sistema que permeti d’incorporar-hi
una visualització mecànica. El gruix d’a-
quests moviments no ha d’ésser superior
a 12 mm, i l’amplada, la llargada o el
diàmetre no ha d’ultrapassar 50 mm.
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4. A reserva de les disposicions de la
Nota 1, els moviments i les peces suscep-
tibles d’ésser emprats alhora com a mo-
viments o peces de rellotgeria i per a
d’altres usos, en particular en instru-
ments de mesura o de precisió, estan
classificats al present capítol.
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Núm. de posició Codi del S.H.
91.01 Rellotges de polsera, rellotges de butxaca i rellotges similars (inclosos els comptadors de temps

dels mateixos tipus), amb caixa de metalls preciosos o de plaques o dublés de metalls
preciosos.
- Rellotges de polsera, amb pila o acumulador, àdhuc si duen incorporat un comptador de temps:

9101.11 — Només amb visualització mecànica
9101.12 — Només amb visualització opto-electrònica
9101.19 — Altres

- Altres rellotges de polsera, àdhuc si duen incorporat un comptadors de temps:
9101.21 — Amb corda automàtica
9101.29 — Altres

- Altres:
9101.91 — Que funcionen elèctricament
9101.99 — Altres

91.02 Rellotges de polsera, rellotges de butxaca i rellotges similars (inclosos els comptadors de temps
dels mateixos tipus), altres que els del núm. 91.01.
- Rellotges de polsera, amb pila o acumulador, àdhuc si duen incorporat un comptador de temps:

9102.11 — Només amb visualització mecànica
9102.12 — Només amb visualització opto-electrònica
9102.19 — Altres

- Altres rellotges de polsera, àdhuc si duen incorporat un comptador de temps:
9102.21 — Amb corda automàtica
9102.29 — Altres

- Altres:
9102.91 — Que funcionen elèctricament
9102.99 — Altres

91.03 Despertadors i rellotges de sobremoble, amb moviment de rellotge de canell.
9103.10 - Que funcionen elèctricament
9103.90 - Altres

91.04 9104.00 Rellotges de tauler de bord i rellotges similars per a automòbils, vehicles aeris, vaixells o altres
vehicles.

91.05 Despertadors, rellotges de paret, rellotges i aparells de rellotgeria similars, amb un altre
moviment que el del rellotge de canell.
- Despertadors:

9105.11 — Que funcionen elèctricament
9105.19 — Altres

- Pènduls i rellotges, murals:
9105.21 — Que funcionen elèctricament
9105.29 — Altres

- Altres:
9105.91 — Que funcionen elèctricament
9105.99 — Altres

91.06 Aparells de control del temps i comptadors de temps, amb moviment de rellotgeria o amb
motor síncron (rellotges de control de fitxa, horodatadors, horocomptadors, per exemple).

9106.10 - Rellotges de control de fitxa; horodatadors i horocomptadors
9106.20 - Controladors d’aparcament
9106.90 - Altres
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91.07 9107.00 Interruptors horaris i altres aparells que permeten la desconnexió d’un mecanisme en un
moment donat, proveïts d’un moviment de rellotgeria o d’un motor síncron.

91.08 Moviments de rellotge, complets i muntats.
- Que funcionen elèctricament:

9108.11 — Només amb visualització mecànica o amb un dispositiu que permet d’incorporar-hi una visualització
mecànica

9108.12 — Només amb visualització opto-electrònica
9108.19 — Altres
9108.20 - Amb corda automàtica

- Altres:
9108.91 — Que mesuren 33,8 mm o menys
9108.99 — Altres

91.09 Moviments de rellotgeria, complets i muntats, altres que de rellotge de canell.
- Que funcionen elèctricament:

9109.11 — De despertadors
9109.19 — Altres
9109.90 - Altres

91.10 Moviments de rellotgeria complets, no muntats o parcialment muntats (“chablons”);
moviments de rellotgeria incomplets, muntats; escalaborns de moviments de rellotgeria.
- De rellotges:

9110.11 — Moviments complets, no muntats o parcialment muntats
9110.12 — Moviments incomplets, muntats
9110.19 — Escalaborns
9110.90 - Altres

91.11 Caixes de rellotges de polsera dels núm. 91.01 o 91.02 i llurs parts.
9111.10 - Caixes de metalls preciosos o de plaqués o dublés de metalls preciosos
9111.20 - Caixes de metalls comuns, àdhuc daurats o argentats
9111.80 - Altres caixes
9111.90 - Parts

91.12 Caixes i armaris d’aparells de rellotgeria i llurs parts.
9112.10 - Caixes i armaris de metall
9112.80 - Altres caixes i armaris
9112.90 - Parts

91.13 Braçalets de rellotges de polsera i llurs parts.
9113.10 - De metalls preciosos o de plaqués o dublés de metalls preciosos
9113.20 - De metalls comuns, àdhuc daurats o argentats
9113.90 - Altres

91.14 Altres subministres de rellotgeria.
9114.10 - Molles, incloses les espirals
9114.20 - Pedres
9114.30 - Esferes
9114.40 - Platines i ponts
9114.90 - Altres



Capítol 92. Instruments de música;
parts i accessoris d’aquests
instruments

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) les parts i els subministraments d’ús
general, en el sentit de la Nota 2 de la
Secció XV, de metalls comuns (Secció
XV), i els articles similars de matèries
plàstiques (Capítol 39);

b) els micròfons, amplificadors, alta-
veus, auriculars , interruptors ,
estroboscopis i altres instruments,
aparells i equipaments accessoris em-
prats amb els articles del present
capítol, però no incorporats a aquests
darrers ni allotjats sota la mateixa co-
berta (Capítols 85 o 90);

c) els instruments i aparells que tin-
guin el caràcter de joguines (núm.
95.03);

d) els escovillons i altres tipus de ras-
palls per netejar els instruments de
musicals (núm. 96.03);

e) els instruments i aparells que tenen
el caràcter d’objectes de col·lecció o
d’antiguitat (núm. 97.05 o 97.06);

2. Els arquets, les baquetes i articles si-
milars per a instruments musicals dels
núm. 92.02 o 92.06, presentats en nom-
bre corresponent als instruments als
quals estan destinats, segueixen el règim
d’aquests darrers.

Les targes, els discos i els rotlles del
núm. 92.09 queden classificats en aques-
ta posició, àdhuc si estan presentats amb
els instruments o aparells als quals estan
destinats.
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Núm. de posició Codi del S.H.
92.01 Pianos, àdhuc automàtics; clavicèmbals i altres instruments de cordes amb teclat.

9201.10 - Pianos rectes
9201.20 - Pianos de cua
9201.90 - Altres

92.02 Altres instruments musicals de cordes (guitarres, violins o arpes, per exemple).
9202.10 - De cordes rascades mitjançant un arquet
9202.90 - Altres

92.03 9203.00 Orgues de tubs i de teclat; harmòniums i instruments similars de teclat i de llengüetes lliures
metàl·liques.

92.04 Acordions i instruments similars; harmòniques de boca.
9204.10 - Acordions i instruments similars
9204.20 - Harmòniques de boca
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92.05 Altres instruments musicals de vent (clarinets, trompetes i cornamuses, per exemple).
9205.10 - Instruments anomenats “coures”
9205.90 - Altres

92.06 9206.00 Instruments musicals de percussió (tambors, caixes, xilofons, platerets, castanyoles o
maraques, per exemple).

92.07 Instruments musicals el so dels quals és produït o ha d’ésser amplificat per mitjans elèctrics
(orgues, guitarres i acordions, per exemple).

9207.10 - Instruments de teclat, altres que els acordions
9207.90 - Altres

92.08 Caixes de música, orquestrions, orgues de maneta, ocells cantaires, serres musicals i altres
instruments musicals que no figuren en cap altra posició del present capítol; reclams de tota
mena, xiulets, corns de crida i altres instruments de crida o de senyalització que es toquen
amb la boca.

9208.10 - Caixes de música
9208.90 - Altres

92.09 Parts (mecanismes de caixes de música, per exemple) i accessoris (targes, discs i rotlles per a
aparells que es toquen mecànicament, per exemple) d’instruments musicals; metrònoms i
diapasons de tota mena.

9209.10 - Metrònoms i diapasons
9209.20 - Mecanisme de caixes de música
9209.30 - Cordes harmòniques

- Altres:
9209.91 — Parts i accessoris de pianos
9209.92 — Parts i accessoris dels instruments de música del núm.92.02
9209.93 — Parts i accessoris dels instruments de música del núm.92.03
9209.94 — Parts i accessoris dels instruments de música del núm.92.07
9209.99 — Altres



Secció XIX. Armes,
municions i llurs parts i
accessoris

Capítol 93. Armes, municions i llurs
parts i accessoris

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els encebs i les càpsules fulminants,
els detonadors, els coets lluminosos o
granífugs i altres articles del Capítol
36;

b) les parts i els subministraments d’ús
general, en el sentit de la Nota 2 de la
Secció XV, de metalls comuns (Secció
XV), i els articles similars de matèries
plàstiques (Capítol 39);

c) els carros de combat i automòbils
blindats (núm. 87.10);

d) els teleobjectius de mira i altres dis-
positius òptics, llevat de quan estan
muntats a les armes o de quan no hi
van muntats però es presenten junt
amb les armes a les quals estan desti-
nats (Capítol 90);

e) les ballestes, els arcs i les fletxes per
al tir, les armes proveïdes de botó per
a les sales d’esgrima i les armes que te-
nen el caràcter de joguines (Capítol
95);

f) les armes i municions que tenen el
caràcter d’objectes de col·lecció o
d’antiguitat (núm. 97.05 o 97.06).

2. Al núm. 93.06 l’expressió “parts” no
cobreix els aparells de ràdio o de radar
del núm. 85.26.
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Núm. de posició Codi del S.H.
93.01 9301.00 Armes de guerra, altres que els revòlvers, les pistoles i les armes blanques.

93.02 9302.00 Revòlvers i pistoles, altres que els dels núm. 93.03 o 93.04.

93.03 Altres armes de foc i ginys similars que empren la deflagració de la pólvora (fusells i
carrabines de caça, armes de foc que només es poden carregar pel canó, pistoles llançacoets i
altres ginys ideats únicament per llançar coets de senyalització, pistoles i revòlvers per a tir al
blanc, pistoles de clavilla per sacrificar animals o canons llança-amarres per exemple).

9303.10 - Armes de foc que només es poden carregar pel canó
9303.20 - Altres fusells i carrabines de caça o de tir esportiu que tenen pel cap baix un canó llis
9303.30 - Altres fusells i carrabines de caça o de tir esportiu
9303.90 - Altres

93.04 9304.00 Altres armes (fusells, carrabines i pistoles de molla, d’aire comprimit o de gas, porres, per
exemple), excloses les del núm. 93.07.

93.05 Parts i accessoris dels articles dels núm. 93.01 a 93.04.
9305.10 - De revòlvers o de pistoles

- De fusells o de carrabines del núm. 93.03:



Secció XX. Mercaderies i
productes diversos

Capítol 94. Mobles; mobiliari
medicoquirúrgic; articles i roba per
a llit i similars; aparells
d’enllumenat no esmentats ni
inclosos en altres partides; llums
publicitaris, rètols lluminosos,
plaques indicadores lluminoses i
articles similars; construccions
prefabricades

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els matalassos, coixins de dormir i
coixins inf lables amb aire
(pneumàtics) o amb aigua, dels
Capítols 39, 40 o 63;

b) els miralls que descansen sobre el
terra (miralls de vestir mòbils, per
exemple) (núm. 70.09);

c) els articles del Capítol 71;

d) les parts i els subministraments d’ús
general, en el sentit de la Nota 2 de la
Secció XV, de metalls comuns (Secció
XV), els articles similars de matèries
plàstiques (Capítol 39) i les caixes for-
tes del núm. 83.03;

e) els mobles, àdhuc presentats no
equipats, que constitueixen parts es-
pecífiques d’aparells per a la conducció
de fred del núm. 84.18; els mobles es-
pecialment concebuts per a màquines
de cosir, en el sentit del núm. 84.52;

f) els aparells d’enllumenat del Capítol
85;

g) els mobles que constitueixen parts
específiques d’aparells dels núm.
85.18 (núm. 85.18), 85.19 a 85.21
(núm. 85.22) o dels núm. 85.25 a 85.28
(núm. 85.29);

h) els articles del núm. 87.14;
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9305.21 — Canons llisos
9305.29 — Altres
9305.90 — Altres

93.06 Bombes, granades, torpedes, mines, míssils, cartutxos i altres municions i projectils, i llurs
parts, inclosos els balins, els perdigons i els tacs per a cartutxos.

9306.10 - Cartutxos per a pistoles de precintar o per a pistoles destinades al sacrifici d’animals, i llurs parts
- Cartutxos per a fusells o carrabines de canó llis i llurs parts; balins per a carrabines d’aire comprimit:

9306.21 — Cartutxos
9306.29 — Altres
9306.30 - Altres cartutxos i llurs parts
9306.90 - Altres

93.07 9307.00 Sabres, espases, baionetes, llances i altres armes blanques, llurs parts i llurs beines.



ij) les butaques de dentistes que duen
incorporats aparells d’odontologia del
núm. 90.18, i les escopidores dels con-
sultoris de dentistes (núm. 90.18);

k) els articles del Capítol 91 (caixes i
armaris d’aparells de rellotgeria, per
exemple);

l) els mobles i aparells d’enllumenat
que tenen el caràcter de joguines
(núm. 95.03), els billars de tota mena i
els mobles de jocs del núm. 95.04, així
com les taules per a jocs de prestigidi-
tació i els articles de decoració (exclo-
ses les garlandes elèctriques), com ara
fanalets o barrabombes (núm. 95.05).

2. Els articles (altres que les parts) espe-
cificats als núm. 94.01 a 94.03 han d’estar
concebuts per descansar sobre el terra.

Resten tanmateix inclosos en aquestes
posicions, àdhuc si estan concebuts per
ésser suspesos, fixats a la paret o col·lo-
cats els uns damunt els altres:

a) els armaris, les llibreries, les prestat-
geries i els mobles fets d’elements
complementaris;

b) els seients i els llits.

3.a) No són considerades com a parts
dels articles especificats als núm. 94.01
a 94.03, quan són presentades separa-
dament, les plaques de vidre (inclosos
els miralls), de marbre, de pedra o de
qualsevol altra de les matèries especi-
ficades als Capítols 68 o 69, àdhuc
tallades de forma, però no combina-
des amb altres elements.

b) Presentats separadament, els articles
especificats al núm. 94.04 hi queden
classificats, àdhuc si constitueixen parts
de mobles dels núm. 94.01 a 94.03.

4. Hom considera com a “construc-
cions prefabricades”, en el sentit del
núm. 94.06, les construccions sigui aca-
bades a la fàbrica, sigui lliurades en for-
ma d’elements que cal muntar “in situ”,
presentades conjuntament, tals com ha-
bitatges, barraques d’obres, oficines, es-
coles, magatzems, hangars, garatges o
construccions similars.
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Núm. de posició Codi del S.H.
94.01 Seients (exclosos els del núm. 94.02), àdhuc transformables en llits, i llurs parts.

9401.10 - Seients dels tipus emprats en vehicles aeris
9401.20 - Seients dels tipus emprats en vehicles automòbils
9401.30 - Seients giratoris d’alçada ajustable
9401.40 - Seients altres que el material de càmping o de jardí, transformable en llits
9401.50 - Seients de boga, de vímet, de bambú o de matèries similars

- Altres seients, amb bastiment de fusta:
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9401.61 — Emborrats
9401.69 — Altres

- Altres seients, amb bastiments metàl·lics:
9401.71 — Emborrats
9401.79 — Altres
9401.80 - Altres seients
9401.90 - Parts

94.02 Mobiliari per a medicina, cirurgia, odontologia o veterinària (taules d’operacions, taules
d’examen, llits amb mecanisme per a usos clínics o butaques de dentista, per exemple) i
butaques per a salons de perruqueria i butaques similars, amb dispositiu d’orientació i
d’elevació alhora; parts d’aquests articles.

9402.10 - Butaques de dentista, butaques per a salons de perruqueria i butaques similars, i llurs parts
9402.90 — Altres

94.03 Altres mobles i llurs parts.
9403.10 - Mobles metàl·lics dels tipus emprats en oficines
9403.20 - Altres mobles metàl·lics
9403.30 - Mobles de fusta dels tipus emprats en oficines
9403.40 - Mobles de fusta dels tipus emprats en cuines
9403.50 - Mobles de fusta dels tipus emprats en dormitoris
9403.60 - Altres mobles de fusta
9403.70 - Mobles de matèries plàstiques
9403.80 - Mobles d’altres matèries, inclosos la boga, el vímet, el bambú o matèries similars
9403.90 - Parts

94.04 Somiers; articles i roba per a llit i similars (matalassos, vànoves, edredons, coixins o pufs, per
exemple) proveïts de molles o bé emborrats o folrats interiorment amb tota mena de material,
inclosos els de cautxú alveolar o de matèries plàstiques alveolars, recoberts o no.

9404.10 - Somiers
— Matalassos:

9404.21 — De cautxú alveolar o de matèries plàstiques alveolars, recoberts o no
9404.29 — D’altres matèries
9404.30 - Sacs de dormir
9404.90 - Altres

94.05 Aparells d’enllumenat (inclosos els projectors) i llurs parts, no esmentats ni inclosos en altres
partides; llums publicitaris, rètols lluminosos, plaques indicadores lluminoses i articles
similars dotats d’una font d’il·luminació fixada permanentment, i llurs parts no esmentades ni
incloses en altres partides.

9405.10 - Aranyes i altres aparells d’enllumenat elèctrics per penjar o fixar al sostre o a la paret, exclosos els dels
tipus emprats per a l’enllumenat dels espais i de les vies públics

9405.20 - Llums de capçalera, llums de despatx i lampadaris d’interior, elèctrics
9405.30 - Garlandes elèctriques dels tipus emprats per als arbres de nadal
9405.40 - Altres aparells d’enllumenat elèctrics
9405.50 - Aparells d’enllumenat no elèctrics
9405.60 - Llums publicitaris, rètols lluminosos, plaques indicadores lluminoses i articles similars

- Parts:
9405.91 — De vidre
9405.92 — De matèries plàstiques
9405.99 — Altres

94.06 9406.00 Construccions prefabricades.



Capítol 95. Joguines, jocs, articles
per a diversió o per a esport; llurs
parts i accessoris

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) les espelmes per a arbres de Nadal
(núm. 34.06);

b) els articles de pirotècnia per a diver-
sió del núm. 36.04;

c) els fils, monofilaments, torçals, guts
i similars per a la pesca, àdhuc escur-
çats, però no muntats a la llinya, del
Capítol 39, del núm. 42.06 o de la Sec-
ció XI;

d) les bosses per a articles d’esport i al-
tres contenidors dels núm. 42.02,
43.03 o 43.04;

e) els vestits d’esport i les disfresses de
matèries tèxtils, dels Capítols 61 o 62;

f) els gallarets i les cordes de gallarets
de matèries tèxtils, així com les veles
per a embarcacions, posts amb vela o
carros amb vela, del Capítol 63;

g) el calçat (exceptuat el que porta
fixat patins de glaç o de rodes) del
Capítol 64 i els casquets especials per
a la pràctica d’esports del Capítol 65;

h) els bastons, les xurriaques, els fuets
i articles similars (núm. 66.02), així
com llurs parts (núm. 66.03);

ij) els ulls de vidre no muntats per a ni-
nes o altres joguines, del núm. 70.18;

k) les parts i els subministraments d’ús
general, en el sentit de la Nota 2 de la
Secció XV, de metalls comuns (Secció
XV), i els articles similars de matèries
plàstiques (Capítol 39);

l) les campanes, cascavells, gongs i ar-
ticles similars del núm. 83.06;

m) les bombes per a líquids (núm.
84.13), els aparells per a filtrar o depu-
rar líquids o gasos (núm. 84.21), els
motors elèctrics (núm. 85.01), els
transformadors elèctrics (núm. 85.04) i
els aparells de radiotelecomandament
(núm. 85.26);

n) els vehicles d’esport de la Secció
XVII, exceptuats els trineus, els “bob-
sleighs” i similars;

o) les bicicletes per a infants (núm.
87.12);

p) les embarcacions d’esport, com ara
canoes i esquifs (Capítol 89), i llurs
mitjans de propulsió (Capítol 44, si
són de fusta);

q) les ulleres de protecció per a la
pràctica d’esports o per a jocs a l’aire
lliure (núm. 90.04);

r) els reclams i xiulets (núm. 92.08);

s) les armes i els altres articles del
Capítol 93;

t) les garlandes elèctriques de tota
mena (núm. 94.05);

u) les cordes per a raquetes, les ten-
des, els articles d’acampada i els
guants de qualsevol matèria (règim de
la matèria constitutiva).

2. Els articles del present capítol po-
den portar simples ornaments o accesso-
ris de mínima importància fets de metalls
preciosos, de plaqués o de dublés de
metalls preciosos, de perles fines o de
cultiu, de pedres gemmes, o de pedres
sintètiques o reconstituïdes.
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3. A reserva de la Nota 1 anterior, les
parts i els accessoris recognoscibles com
a exclusivament o principalment desti-
nats als articles del present capítol estan
classificats amb aquests darrers.
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Núm. de posició Codi del S.H.
95.01 9501.00 Joguines amb rodes ideades perquè hi puguin pujar els infants (tricicles, patinets i cotxes de

pedals, per exemple) i cotxets, amb capota o sense, per a nines.

95.02 Nines que representen solament l’ésser humà.
9502.10 - Nines, àdhuc vestides

- Parts i accessoris:
9502.91 — Vestits i llurs accessoris, sabates i barrets
9502.99 — Altres

95.03 Altres joguines; models reduïts i models similars per a diversió, animats o no; trencaclosques
de tota mena.

9503.10 - Trens elèctrics, incloses les vies, els senyals i altres accessoris
9503.20 - Models reduïts, animats o no, per muntar, altres que els del núm. 9503.10
9503.30 - Altres assortiments i joguines de construcció

- Joguines que representen animals o criatures no humanes:
9503.41 — Emborrades
9503.49 — Altres
9503.50 - Instruments i aparells musicals de joguina
9503.60 - Trencaclosques
9503.70 - Altres joguines, presentades en assortiments o en panòplies
9503.80 - Altres joguines i models, amb motor
9503.90 - Altres

95.04 Articles per a jocs de societat, inclosos els jocs amb motor o amb moviment, els billars, les
taules especials per a jocs de casino i els jocs de bitlles automàtiques (bowlings, per exemple).

9504.10 - Jocs de vídeo dels tipus utilitzables amb un receptor de televisió
9504.20 - Billars i llurs accessoris
9504.30 - Altres jocs que funcionen mitjançant la introducció d’una moneda o d’una fitxa, exclosos els jocs de

bitlles automàtiques (bowlings)
9504.40 - Cartes de jugar
9504.90 - Altres

95.05 Articles per a festes, carnestoltes o altres divertiments, inclosos els articles de màgia i els
articles sorpresa.

9505.10 - Articles per a festes de Nadal
9505.90 - Altres

95.06 Articles i material per a cultura física, gimnàstica, atletisme, altres esports (inclòs el tennis de
taula) o jocs a l’aire lliure, no esmentats ni inclosos en altres punts del present capítol; piscines
i patolladores.
- Esquís de neu i altre material per a la pràctica de l’esquí de neu:

9506.11 — Esquís
9506.12 — Fixacions per a esquís
9506.19 — Altres

- Esquís nàutics, aquaplans, planxes de vela i altre material per la pràctica d’esports nàutics:
9506.21 — Planxes de vela
9506.29 — Altres

- Pals de golf i altre material pel golf:
9506.31 — Pals complets
9506.32 — Pilotes
9506.39 — Altres
9506.40 - Articles i material per al tennis de taula

- Raquetes de tennis, de bàdminton o similars, àdhuc no enreixades:
9506.51 — Raquetes de tennis, àdhuc no enreixades
9506.59 — Altres

- Pilotes, altres que les de golf o tennis de taula:



Capítol 96. Productes diversos

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els llapis de maquillatge o de toca-
dor (Capítol 33);

b) els articles del Capítol 66 (parts de
paraigües o de bastons, per exemple);

c) la bijuteria (núm. 71.17);

d) les parts i els subministraments d’ús
general, en el sentit de la Nota 2 de la
Secció XV, de metalls comuns (Secció
XV) i els articles similars de matèries
plàstiques (Capítol 39);

e) els articles del Capítol 82 (utillatge,
articles de ganiveteria, coberts de tau-
la) amb mànecs o parts de matèries
que cal tallar o emmotllar. Presentats
separadament, aquests mànecs i
aquestes parts pertanyen als núm.
96.01 o 96.02;

f) els articles del Capítol 90 (muntures
d’ulleres (núm. 90.03), tiralínies (núm.
90.17), raspalls o pinzells dels tipus
manifestament emprats en medicina,
en cirurgia, en odontologia o en vete-
rinària (núm. 90.18), per exemple);

g) els articles del Capítol 91 (caixes de
rellotges de canell o caixes i armaris
de rellotges de paret o per a aparells
de rellotgeria, per exemple);

h) els instruments musicals, llurs parts
i llurs accessoris (Capítol 92);

ij) els articles del Capítol 93 (armes i
parts d’armes);
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9506.61 — Pilotes de tennis
9506.62 — Inflables
9506.69 — Altres
9506.70 - Patins de gel i patins de rodes, inclòs el calçat al qual estan fixats els patins

- Altres:
9506.91 — Articles i material per a cultura física, gimnàstica o atletisme
9506.99 — Altres

95.07 Canyes de pesca, hams i altres articles per a la pesca amb llinya; barrioles per a tots els usos;
cimbells (altres que els dels núm. 92.08 o 97.05) i articles de caça similars.

9507.10 - Canyes de pesca
9507.20 - Hams, àdhuc muntats sobre cametes
9507.30 - Rodets per a la pesca
9507.90 - Altres

95.08 9508.00 Cavallets, gronxadors, parades de tir i altres atraccions de fira; circs, col·leccions d’animals i
teatres ambulants.



k) els articles del Capítol 94 (mobles i
aparells d’enllumenat, per exemple);

l) els articles del Capítol 95 (joguines,
jocs i material esportiu, per exemple);

m) els articles del Capítol 97 (objectes
d’art, de col·lecció o d’antiguitat).

2. Al núm. 96.02 s’entén per “matèries
vegetals o minerals que cal tallar”:

a) els grans durs, els pinyols, les clo-
folles i nous i les matèries vegetals si-
milars (nous de corozo o de palmera
dum, per exemple), per a tallar;

b) l’ambre (succí) i l’escuma de mar,
naturals o reconstituïts, així com l’atza-
beja i les matèries minerals anàlogues
a l’atzabeja.

3. Al núm. 96.03 es considera com a
“capçals preparats” les tofes de pèls, de
fibres vegetals o d’altres matèries, no
muntades, a punt d’ésser emprades,
sense que calgui dividir-les, per a la fa-
bricació de pinzells o d’articles anàlegs,
o que sols exigeixen, per a aquest fi, un
complement de treball poc important,
com ara l’anivellament o l’esmolament
dels extrems.

4. Els articles del present capítol, altres
que els dels núm. 96.01 a 96.06 o 96.15,
totalment o parcialment fets de metalls
preciosos, de plaqués o dublés de me-
talls preciosos, de pedres gemmes, de
pedres sintètiques o reconstituïdes, o bé
que duen perles fines o de cultiu, resten
inclosos en aquest capítol. Romanen
tanmateix inclosos en aquest capítol els
articles dels núm. 96.01 a 96.06 o 96.15
proveïts de simples ornaments o acces-
soris de mínima importància fets de me-
talls preciosos, de plaqués o dublés de
metalls preciosos, de perles fines o de
cultiu, de pedres gemmes o de pedres
sintètiques o reconstituïdes.
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Núm. de posició Codi del S.H.
96.01 Ivori, os, closca de tortuga, banya, banyam d’animals, corall, nacre i altres matèries animals

que cal tallar, treballats, i productes fets d’aquestes matèries (inclosos els productes obtinguts
per emmotllament).

9601.10 - Ivori treballat i productes d’ivori
9601.90 - Altres

96.02 9602.00 Matèries vegetals o minerals que cal tallar, treballades, i productes fets d’aquestes matèries;
productes emmotllats o tallats de cera, de parafina, d’estearina, de gomes o resines naturals, de
pastes de modelar, i altres productes emmotllats o tallats, no esmentats ni inclosos en altres
partides; gelatina no endurida treballada altra que la del núm. 35.05, i productes fets de gelatina
no endurida.

96.03 Escombres i raspalls, àdhuc si constitueixen parts de màquines, d’aparells o de vehicles,
escombres mecàniques d’ús manual, altres que amb motor, pinzells i plomers; capçals
preparats per a raspalls i articles similars; tampons i corrons per pintar; rasquetes de cautxú o
de matèries flexibles anàlogues.



Núm. 5 - any 18 - 18.1.2006 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 531

9603.10 - Escombres i escombretes consistents en branquillons o altres matèries vegetals, en feixos lligats, amb
mànec o no
- Raspalls de dents, raspalls i pinzells per a la barba, els cabells, les pestanyes o les ungles, i altres
raspalls de tocador, inclosos els que formen part d’aparells:

9603.21 — Raspalls de dents, inclosos els raspalls per a dentadures
9603.29 — Altres
9603.30 - Pinzells i raspalls per a artistes, pinzells per escriure i pinzells similars per a l’aplicació de productes

cosmètics
9603.40 - Brotxes i pinzells per pintar, emblanquinar, envernissar o similars (altres que els pinzells del núm.

9603. 30); tampons i corrons per pintar
9603.50 - Altres raspalls que constitueixen parts de màquines, d’aparells o de vehicles
9603.90 - Altres

96.04 9604.00 Sedassos i garbells d’ús manual.

96.05 9605.00 Assortiments de viatge per a la condícia de les persones, per cosir o per netejar el calçat o la
roba.

96.06 Botons i clecs; formes per a botons i altres parts de botons o de clecs; escalaborns de botons.
9606.10 - Clecs i llurs parts

- Botons:
9606.21 — De matèries plàstiques, no recoberts de matèries tèxtils
9606.22 — De metalls comuns, no recoberts de matèries tèxtils
9606.29 — Altres
9606.30 - Formes per a botons i altres parts de botons; escalaborns de botons

96.07 Tanques de cremallera i llurs parts.
- Tanques de cremallera:

9607.11 — Amb gafets de metalls comuns
9607.19 — Altres
9607.20 - Parts

96.08 Estilogràfiques i bolígrafs; estilogràfiques i retoladors amb ànima de feltre o amb altres puntes
poroses; estilogràfiques amb ploma i altres estilogràfiques; estilets per a duplicadors;
portamines, portaplomes, portallapis i articles similars; parts (incloses les caputxes i les
grapes) d’aquests articles, excloses les del núm. 96.09.

9608.10 - Estilogràfiques i bolígrafs
9608.20 - Estilogràfiques i retoladors amb ànima de feltre o amb altres puntes poroses

- Estilogràfiques amb ploma i altres estilogràfiques:
9608.31 — Per a dibuixar amb tinta xinesa
9608.39 — Altres
9608.40 - Portamines
9608.50 - Assortiments d’articles que pertanyin com a mínim a dues de les subposicions abans esmentades
9608.60 - Cartutxos o càrregues de recanvi per a estilogràfiques o bolígrafs, junt amb la punta

- Altres:
9608.91 — Plomes d’escriure i embocadures per a plomes
9608.99 — Altres

96.09 Llapis (altres que els llapis del núm. 96.08), mines, pastels, carbonets, guixos per escriure o
dibuixar i sabons de sastre.

9609.10 - Llapis amb funda
9609.20 - Mines per a llapis o portamines
9609.90 - Altres

96.10 9610.0 0 Pissarres per escriure o dibuixar, àdhuc emmarcades.

96.11 9611.00 Datadors, tampons, numeradors, segells i articles similars (inclosos els aparells per a la
impressió d’etiquetes), manuals; componedors i impremtes a base de componedors, manuals.

96.12 Cintes entintadores per a màquines d’escriure i cintes entintadores similars, entintades o
preparades altrament a fi que deixin empremtes, àdhuc muntades sobre bobines o en
cartutxos; tampons entintadors, àdhuc impregnats, amb capsa o sense.

9612.10 - Cintes entintadores
9612.20 - Tampons entintadors

96.13 Encenedors (exclosos els encenedors del núm. 36.03), àdhuc mecànics o elèctrics, i llurs parts
altres que les pedres i les metxes.

9613.10 - Encenedors de butxaca, de gas, no recarregables
9613.20 - Encenedors de butxaca, de gas, recarregables



Secció XXI. Objectes d’art, de
col·lecció o d’antiguitat

Capítol 97. Objectes d’art, de
col·lecció o d’antiguitat

Notes
1. El present capítol no inclou:

a) els segells de correus, els segells fis-
cals, els enters postals i anàlegs, no
timbrats, de curs legal o destinats a te-
nir-ne al país de destinació (Capítol
49);

b) les teles pintades per a decorats de
teatres, fons de tallers o usos anàlegs
(núm. 59.07), llevat de quan puguin
ésser classificades al núm. 97.06;

c) les perles fines o de cultiu i les pe-
dres gemmes (núm. 71.01 a 71.03).

2. Al núm. 97.02 hom considera com a
“gravats, estampes i litografies originals”
les proves tirades directament, en negre
o en colors, d’una o més planxes total-
ment executades a mà per l’artista, qual-
sevol que sigui la tècnica o la matèria
emprada, exceptuat qualsevol procedi-
ment mecànic o fotomecànic.

3. No pertanyen al núm. 97.03 les es-
cultures que tenen un caràcter comercial
(reproduccions en sèries, emmotlla-
ments o obres artesanals, per exemple),
fins i tot concebudes o creades per artis-
tes.
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9613.30 - Encenedors de taula
9613.80 - Altres encenedors
9613.90 - Parts

96.14 Pipes (inclosos els capçals de pipes), broquets de cigar o de cigarret, i llurs parts.
9614.20 - Pipes i capçals de pipes
9614.90 - Altres

96.15 Pintes per pentinar, pintes de pentinat, passadors i articles similars; agulles de cabells;
subjectarínxols, onduladors, bigudins i articles similars per al pentinat, altres que els del núm.
85.16, i llurs parts.
- Pintes per a pentinar, pintes de pentinat, passadors i articles similars:

9615.11 — De cautxú endurit o de matèries plàstiques
9615.19 — Altres
9615.90 - Altres

96.16 Vaporitzadors de tocador, llurs muntures i capçals de muntures; flocs per a pólvores o per a
l’aplicació d’altres cosmètics o productes de tocador.

9616.10 - Vaporitzadors de tocador, llurs muntures i capçals de muntures
9616.20 - Flocs per a pólvores o per a l’aplicació d’altres cosmètics o productes de tocador

96.17 9617.00 Termos i altres recipients isotèrmics muntats, l’aïllament dels quals s’obté‚ mitjançant el buit, i
llurs parts (excloses les ampolles de vidre).

96.18 9618.00 Maniquins i articles similars; autòmats i escenes animades per a aparadors.



4.a) A reserva de les Notes 1, 2 i 3, els
articles susceptibles de pertànyer
alhora al present capítol i a altres
capítols de la Nomenclatura han de
classificar-se al present capítol.

b) els art icles susceptibles de
pertànyer alhora al núm. 97.06 i als
núm. 97.01 a 97.05, han de classificar-
se als núm. 97.01 a 97.05.

5. Els marcs que envolten els quadres,
les pintures, els dibuixos, els “collages” o
quadrets similars, els gravats, les estam-
pes o les litografies estan classificats junt
amb aquests objectes quan llur caràcter i
llur valor estan en relació amb els dels
esmentats objectes.

Els marcs el caràcter o el valor dels
quals no tenen relació amb els articles
especificats a la present nota segueixen
llur règim propi.
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Núm. de posició Codi del S.H.
97.01 Quadres, pintures i dibuixos fets totalment a mà, exclosos els dibuixos del núm. 49.06 i els

articles manufacturats decorats a mà; “collages” i quadrets similars.
9701.10 - Quadres, pintures i dibuixos
9701.90 - Altres

97.02 9702.00 Gravats, estampes i litografies originals.

97.03 9703.00 Produccions originals de l’art estatuari o escultòric, en matèries de tota mena.

97.04 9704.00 Segells de correu, segells fiscals, marques postals, sobres “primer dia”, enters postals i anàlegs,
timbrats, o bé sense timbrar però sense ser de curs legal ni estar destinats a tenir-ne al país de
destinació.

97.05 9705.00 Col·leccions i espècimens per a col·leccions de zoologia, de botànica, de mineralogia,
d’anatomia, o que ofereixen un interès històric, arqueològic, paleontològic, etnogràfic o
numismàtic.

97.06 9706.00 Objectes amb més de cent anys d’antiguitat.



Situació
del Conveni internacional
sobre el Sistema
harmonitzat de designació
i codificació de les
mercaderies, fet a
Brussel·les el 14 de juny de
1983, esmenat pel Protocol
d’esmena del 24 de juny de
1986

Entrada en vigor: 1 de gener de 1988

Situació al 29 de juliol del 2005: 117 es-
tats part
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Estats contractants Data del dipòsit de l’instrument de
ratificació, adhesió o acceptació

Data de l’entrada en vigor

Algèria 24-10-1991 01-01-1992
Alemanya 22-09-1987 01-01-1988
Antiga República Iugoslava de Macedònia 31-03-1995 31-03-1995
Aràbia Saudita 10-03-1988 01-01-1990
Argentina 11-01-1994 11-01-1994
Austràlia 22-09-1987 01-01-1988
Àustria 22-09-1987 01-01-1988
Azerbaitjan 07-07-2000 07-07-2000
Barhain 14-12-2001 01-01-2002
Bangladesh 22-09-1987 01-01-1988
Bèlgica 22-09-1987 01-01-1988
Bielorússia 21-10-1998 01-01-2000
Bolívia 27-04-2004 01-01-2006
Botswana 13-02-1987 01-01-1988
Brasil 08-11-1988 01-01-1989
Bulgària 30-10-1990 01-01-1992
Burkina Faso 25-09-1990 01-01-1992
Cambotja 27-06-2002 01-01-2003
Camerun 16-05-1988 01-07-1989
Canadà 14-12-1987 01-01-1988
Colòmbia 21-10-2002 21-10-2002
Costa d’Ivori 25-01-1990 01-01-1991
Croàcia 29-09-1994 29-09-1994
Cuba 03-11-1995 01-01-1997
Dinamarca 22-09-1987 01-01-1988
Egipte 27-05-1999 01-01-2000
Eritrea 17-01-2003 17-01-2003
Eslovàquia 07-06-1993 23-11-1992
Eslovènia 23-11-1992 23-11-1992
Espanya 28-09-1987 01-01-1988
Estònia 26-05-1993 01-01-1995
Estats Units 31-10-1988 01-01-1989
Etiòpia 01-03-1995 01-03-1995
Fiji 23-12-1997 01-01-1998
Filipines 28-06-2001 28-06-2001
Finlàndia 22-09-1987 01-01-1988
França 22-09-1987 01-01-1988
Gabon 07-07-2000 01-01-2002
Grècia 15-07-1988 01-01-1999
Guinea 23-09-1997 01-01-1998
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Haití 17-01-2000 17-01-2000
Hongria 27-08-1990 01-01-1991
Iemen 30-09-2002 01-01-2003
Índia 23-06-1986 01-01-1988
Indonèsia 05-07-1993 01-01-1995
Iran 28-05-1995 01-01-1997
Irlanda 22-12-1987 01-01-1988
Islàndia 28-10-1987 01-01-1988
Israel 05-08-1987 01-01-1988
Itàlia 31-05-1989 01-01-1991
Líbia 17-05-1993 01-01-1995
Japó 22-06-1987 01-01-1988
Jordània 10-06-1985 01-01-1988
Kazakhstan 26-03-2004 01-01-2006
Kenya 29-07-1988 01-07-1989
Kuwait 27-11-2003 01-01-2005
Lesotho 12-12-1985 01-01-1988
Letònia 04-01-1996 01-06-1996
Líban 03-05-1996 03-05-1996
Lituània 20-06-1994 01-01-1995
Luxemburg 11-07-1988 11-07-1988
Madagascar 22-12-1987 01-01-1988
Malàisia 25-12-1987 01-01-1988
Malawi 25-10-1988 01-04-1989
Maldives 07-07-2000 01-01-2000
Malí 15-06-1994 01-01-1995
Malta 20-12-1989 01-01-1990
Marroc 27-02-1992 01-07-1992
Maurici 01-06-1985 01-01-1988
Mauritània 03-04-2001 01-01-2003
Mèxic 06-09-1991 06-03-1992
Moldàvia 10-06-2004 01-01-2006
Mongòlia 30-09-1991 01-01-1993
Myanmar 05-12-1994 01-01-1995
Namíbia 05-05-2004 01-01-2006
Níger 16-03-1990 01-01-1991
Nigèria 15-03-1988 15-03-1988
Noruega 27-08-1987 01-01-1988
Nova Zelanda 22-09-1987 01-01-1988
Pakistan 22-09-1987 01-07-1988
Panamà 24-08-1998 01-01-2000
Països Baixos 22-09-1987 01-01-1988
Perú 09-07-1998 01-01-2000
Polònia 12-09-1995 01-01-1996
Portugal 04-11-1987 01-01-1988
Regne Unit 22-09-1987 01-01-1998
República Centrafricana 11-06-1998 18-05-1998
República de Corea 27-11-1987 01-01-1988
República democràtica del Congo 10-11-1987 01-01-1988
República Txeca 16-11-1993 16-11-1993
Romania 05-12-1996 01-01-1997
Rússia 18-06-1996 01-01-1997
Rwanda 29-07-1992 01-01-1994
Senegal 21-09-1989 01-01-1991
Sèrbia i Montenegro 09-01-2002 01-07-2002
Sudan 10-12-1993 10-12-1993
Sri Lanka 03-05-1988 01-01-1989
Suècia 22-09-1987 01-01-1988
Sud-àfrica 25-11-1987 01-01-1988
Suïssa 22-09-1987 01-01-1988
Swazilàndia 26-11-1985 01-01-1988
Txad 05-09-1990 01-01-1992
Tailàndia 16-12-1991 01-01-1993



N.B: signatures pendents de ratifica-

ció: Burundi, Ghana, Libèria, República
Àrab de Síria

Declaració
del Principat d’Andorra de
conformitat amb l’apartat
2 de l’article 13 del
Conveni internacional
sobre el Sistema
harmonitzat de designació
i codificació de les
mercaderies, fet a
Brussel·les el 14 de juny de
1983, esmenat pel Protocol
d’esmena del 24 de juny de
1986

“De conformitat amb l’apartat 2 de l’ar-
ticle 13, el Conveni internacional sobre
el Sistema harmonitzat de designació i
codificació de les mercaderies, fet a
Brussel·les el 14 de juny de 1983, esme-
nat pel Protocol d’esmena del 24 de juny
de 1986, entrarà en vigor al Principat
d’Andorra el primer dia del més següent
a la data en què s’hagi dipositat l’instru-
ment d’adhesió prop del secretari gene-
ral de l’Organització Mundial de
Duanes.”
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Togo 12-02-1990 01-01-1991
Tunísia 28-10-1987 01-01-1989
Turquia 15-12-1988 01-01-1989
Ucraïna 26-08-2002 01-01-2004
Uganda 11-07-1989 01-01-1991
Unió dels Emirats Àrabs 27-06-2002 01-07-2002
Uzbekistan 17-11-1998 01-01-2000
Veneçuela 23-10-1998 02-11-1998
Vietnam 26-03-1998 01-01-2000
Xina 23-06-1992 01-01-1993
Xipre 21-03-1994 21-03-1994
Zàmbia 22-12-1986 01-01-1988
Zimbabwe 05-11-1986 01-01-1988
Comunitat Europea 22-09-1987 01-01-1988




