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Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 4 de juny de 1998 ha apro-
vat la següent:

Llei de modificació de la Llei de l’im-
post de mercaderies indirecte

Exposició de motius

La reforma de l’impost de mercaderies
indirecte està condicionada, entre altres
implicacions, per la necessitat d’anar
adequant el tribut a l’esperit de l’Acord
de 28 de juny de 1990 entre l’Estat d’An-
dorra i la Comunitat Econòmica Europea
per l’entrada en la Unió duanera comu-
nitària pel que fa als productes que figu-
ren en els capítols del 25 al 97 del Sistema
Harmonitzat de Designació i Codificació
de Mercaderies, amb la supressió dels
drets duaners i la introducció d’una nor-
mativa fiscal que assegura els ingressos a
la hisenda pública.

Aquesta modificació que es promulga
té com a objectius l’homogeneïtzació i el
manteniment d’un dels actius del país
com és una fiscalitat favorable que per-
meti mantenir la competitivitat de la nos-
tra economia, i en especial, d’un dels
sectors més importants dels país com el
comerç.

La present Llei introdueix un nou tipus
de gravamen del 0 %, uniformitza en la
mesura del possible el tipus de gravamen
normal del 4 %, i manté els tipus incre-
mentat del 7 % i el tipus especial del 12
%.

Aquesta modificació de Llei s’ha de
veure com un mecanisme complementa-
ri, i no l’únic, per a la reactivació del
sector comercial i de tots els sectors de la
nostra economia. Una Llei que ha d’anar
acompanyada també, per un important
esforç del sector privat per millorar la
competitivitat de la nostra economia.

Vista la Llei de l’impost de mercaderies
indirecte de data 26 de juny de 1991,

Es proposa l’adopció de la Llei se-
güent:

Article 1
Es modifica l’article 5. Exempcions

Estan exemptes de l’impost les opera-
cions que a continuació s’especifiquen,
sempre que es compleixin les condicions
i els requisits exigits per les normes de
desenvolupament d’aquesta Llei i les de-
més establertes en les disposicions que
siguin d’aplicació.

1. La producció i l’elaboració de béns
naturals per agricultors, ramaders, aqüi-
cultors, obtinguts directament dels cul-
tius, explotacions o captures, quan es
venguin, transmetin o lliurin sense que
hagin estat sotmesos, amb caràcter previ
a la seva transmissió, a cap procés de
transformació.

2. La producció, elaboració o importa-
ció de les obres d’art següents:

quadres, pintures i dibuixos originals
fets a mà sobre qualsevol suport i amb
qualsevol tipus de material, excloent
els dibuixos industrials i els articles
manufacturats decorats a mà;

gravats, estampes, litografies i aigua-
forts originals;

produccions originals de l’art estatutari
i de l’escultura, realitzades sobre qual-
sevol material;

Conjunts i muntatges artístics originals,
en qualsevol material.

3. La importació de sang i altres fluids,
teixits i altres elements del cos humà per
a finalitats mèdiques o d’investigació o
per al seu processament amb idèntiques
finalitats.

4. La importació de bitllets de banc en
curs legal i de títols valors.

5. La producció, l’elaboració o la im-
portació d’articles d’alimentació de pri-

mera necessitat que reglamentàriament
es determinin.

6. La producció, elaboració o importa-
ció de diaris i revistes.

7. Les importacions definitives a An-
dorra de determinats béns sempre que
siguin motivades per canvis de residèn-
cia, tinguin per objecte l’assoliment de
fins d’interès social, serveixin per a fina-
litats educatives, científiques o culturals,
es trobin incloses en el règim de viatgers
i petites trameses, es tracti d’importa-
cions de béns realitzades en el marc de
determinades relacions oficials.

Per a l’atorgament d’aquesta exempció
serà necessari que se sol.liciti l’exempció
per part de la persona interessada i que
es reuneixin les condicions i els requisits
que s’estableixin reglamentàriament. No
serà necessària la sol.licitud d’exempció
per a les importacions incloses en el rè-
gim de viatgers i petites trameses, quan
el valor dels béns importats no excedeixi
els límits de les franquícies que s’establei-
xin reglamentàriament.

8. La reimportació de béns realitzada
per qui va efectuar l’exportació temporal
d’aquests a l’estranger, sempre que es
presentin en el mateix estat en què van
sortir.

9. La reimportació de béns duta a ter-
me per qui els va exportar temporalment,
quan aquests béns hagin estat objecte en
aquests territoris d’un treball gravat per
idèntic o anàleg tribut al present impost,
sense dret a deducció o devolució.

10. Els agents diplomàtics i consulars
resten exempts del pagament de la taxa
sobre el consum i de l’impost de merca-
deries indirecte, dels objectes destinats a
l’ús oficial de la missió i a l’ús personal
de l’agent diplomàtic o dels membres de
la seva família que formin part de la seva
llar, sempre que no es tracti de nacionals
andorrans o estrangers amb permís o
carta de residència al Principat, inclosos
els efectes destinats a la seva instal.lació.

Els membres del personal administra-
tiu i tècnic de la missió i els membres de
les seves famílies que formen part de la
seva llar, sempre que no es tracti de
nacionals andorrans o estrangeres amb
permís o carta de residència al Principat
gaudeixen de les exempcions establertes
al paràgraf 1 d’aquest apartat respecte
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dels objectes importats en efectuar la se-
va primera instal.lació.

11. Els béns importats a l’empara dels
convenis internacionals vigents a Andor-
ra en matèria de cooperació cultural,
científica o tècnica.

12. Els béns importats a l’empara dels
convenis internacionals vigents a Andor-
ra per facilitar el tràfic amb els països
veïns.

13. Les importacions comercials de
béns amb un valor global que no exce-
deixi les 2.000 pessetes.

14. Les importacions no comercials
efectuades per viatgers d’una vàlua infe-
rior a 100.000 pessetes.

Article 2
Es modifica l’article 13. Tipus imposi-

tius

1. En l’impost de mercaderies indirecte
són aplicables tipus impositius ad valo-
rem, eventualment amb mínim d’imposi-
ció, o tipus impositiu per unitat, que són
els mateixos per a l’elaboració o produc-
ció i la importació.

2. El tipus impositiu aplicable a cada
operació és el vigent en el moment de
produir-se el fet generador.

3. Els tipus impositius ad valorem són
els següents:

a) un tipus del 0 % aplicable a les ope-
racions que es relacionen en l’annex 1;

b) un tipus reduït de l’ 1 %, aplicable a
les operacions que es relacionen en
l’annex 2;

c) un tipus normal del 4 % aplicable a
les operacions que es relacionen en
l’annex 3 i a totes les operacions no
relacionades en els annexos;

d) un tipus incrementat del 7 % aplica-
ble a les operacions que es relacionen
en l’annex 4;

e) un tipus especial del 12 % aplicable
a les operacions que es relacionen en
l’annex 5.

4. Els tipus impositius per unitat es re-
lacionen en l’annex 6 juntament amb les
operacions a les quals s’apliquen.

5. Pel que fa al recàrrec d’equivalència
derivat de l’aplicació del règim especial
de productors i elaboradors establert a

l’article 21 de la present Llei, el tipus
impositiu és el 2 %.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 4 de juny de 1998

Francesc Areny Casal
Síndic General

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

Jacques Chirac Joan Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
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Annex 1

Codi Designació Tipus de gravamen
4901 Llibres, opuscles i impresos similars, àdhuc en fulls solts 0%
7108 Or, (inclòs l’or platinat), en formes en brut o semitreballades, o en pólvores.
exclusivament
7108.11.00 Pólvores 0%
8713 Cadires de rodes i altres vehicles per a invàlids, àdhuc amb motor o altre mecanisme

de propulsió
0%

8714 Parts i accessoris dels vehicles dels núms. 8711 a 8713: de motocicletes (inclosos ci-
clomotors)

exclusivament
8714.20.00 De cadires de rodes o d’altres vehicles per a invàlids 0%
9499 Canvi de residència (excepte vehicles) 0%

Annex 2

Codi Designació Tipus de gravamen
0101 Cavalls, ases, muls i muls somerins, vius 1%
0102 Animals vius de l’espècie bovina 1%
0103 Animals vius de l’espècie porcina 1%
0104 Animals vius de l’espècie bovina o cabruna 1%
0105 Galls, gallines, ànecs, oques, galls d’indi, polles d’índia i pintades, vius de les espè-

cies domèstiques
1%

0106 Altres animals vius 1%
0201 Carns d’animals de l’espècie bovina, fresques o refrigerades: 1%
0202 Carns d’animals de l’espècie bovina, congelades: 1%
0203 Carns d’animals de l’espècie porcina, fresques, refrigerades o congelades: 1%
0204 Carns d’animals de les espècies ovina o cabruna, fresques, refrigerades o congelades: 1%
0205 Carns d’animals de les espècies cavallina, asinina o mular, fresques, refrigerades o

congelades:
1%

0206 Menuts comestibles d’animals de les espècies bovina, porcina, ovina, cabruna, cava-
llina, asinina o mular, frescos, refrigerats o congelats:

1%

0207 Carns i menuts comestibles, frescos, refrigerats o congelats, de l’aviram del núm.
0105

1%

0208 Altres carns i menuts comestibles, frescos, refrigerats o congelats: 1%
0209 Cansalada sense parts magres, greix de porc i greix d’aviram no fosos, frescos, refri-

gerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats:
1%

0210 Carns i menuts comestibles, salats o en salmorra, assecats o fumats; farines i pólvo-
res, comestibles, de carns o de menuts:

1%

0301 Peixos vius: 1%
0302 Peixos frescos o refrigerats, exceptuats els filets de peix i altres carns de peixos del

núm. 0304:
1%

0303 Peixos congelats, exceptuats els filets de peix i altres carns de peixos del núm. 0304: 1%
0304 Filets de peixos i altres carns de peixos (àdhuc trinxades),frescos, refrigerats o con-

gelats:
1%

0305 Peixos assecats, salats o en salmorra; peixos fumats, àdhuc cuits abans o durant el fu-
matge; farines, pólvores i aglomerats en forma de comprimits de peix, aptes per a
l’alimentació humana:

1%

0306 Crustacis, àdhuc separats de llurs closques, vius, frescos, refrigerats, congelats, asse-
cats, salats o en salmorra; crustacis amb llurs closques, cuits en aigua o al vapor, àd-
huc refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra; farines, pólvores i
algomerats en forma de comprimits de crustacis, aptes per a l’alimentació humana

1%
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0307 Mol.luscs, àdhuc separats de llur conquilla, vius, frescos, refrigerats, congelats, desse-
cats, salats o en salmorra; invertebrats aquàtics altres que crustacis i mol.luscs, vius,
frescos, refrigerats, congelats, dessecats, salats o en salmora; farines, pólvores i aglo-
merats en forma de comprimits d’invertebrats aquàtics altres que els crustacis, aptes
per a l’alimentació humana

1%

0401 Llet i nata no concentrades ni amb l’addició de sucre o d’altres edulcorants: 1%
0402 Llet i nata concentrades o amb l’addició de sucre o d’altres edulcorants: 1%
0403 Xerigot, llet i ,nata amatonades, iogurt, quefir i altres llets i nates fermentats o acidifi-

cats, àdhuc concentrats o amb l’addició de sucre o d’altres edulcorants, o aromatit-
zants o amb l’addició de fruits o de cacau.

1%

0404 Lactosèrum, àdhuc concentrat o amb l’addició de sucre o d’altres edulcorants; pro-
ductes consistents en components naturals de la llet, àdhuc amb l’addició de sucre o
d’altres edulcorants, no esmentats ni inclosos en altres partides:

1%

0405 Mantega i altres matèries grasses de la llet, pastes per a untar de llet 1%
0406 Formatges i mató: 1%
0407 Ous d’ocells amb la closca, frescos, conservats o cuits: 1%
0408 Ous d’ocells sense la closca i rovells d’ou, frescos, dessecats, cuits en aigua o al va-

por, emmotllats, congelats o conservats altrament, àdhuc amb l’addició de sucre o
d’altres edulcorants:

1%

0409 Mel natural 1%
0410 Productes comestibles d’origen animal, no esmentats ni inclosos en altres partides 1%
0501 Cabells en brut, àdhuc rentats o desengreixats; deixalles de cabells 1%
0502 Cerres de porc o de senglar; pèls de teixó i altres pèls per a raspalls i articles similars;

deixalles d’aquests pèls o cerres
1%

0503 Crins i deixalles de crins, àdhuc en capes, amb suport o sense 1%
0504 Budells, bufetes i estómacs d’animals, sencers o a trossos, altres que els de peixos 1%
0505 Pells i altres paers d’ocells revestides de llurs plomes o de llur plomissol, plomes i

parts de plomes (àdhuc retallades) i plomissol, en brut o simplement netejats, desin-
fectats o tractats amb vista a llur conservació; pólvores i deixalles de plomes o de
parts de plomes

1%

0506 Ossos i banyons, en brut, desengreixats, simplement preparats (però no tallats en
cap forma determinada), acidulats o desgelatinats; pólvores i residus d’aquestes ma-
tèries

1%

0507 Ivori, closca de tortuga, barballeres (incloses les barbes) de balena o d’altres mamí-
fers marins, banyes, cornamentes, peungles, ungles, urpes i becs, en brut o simple-
ment preparats, però no tallats en cap forma determinada; pólvores i residus
d’aquestes matèries

1%

0508 Corall i matèries similars, en brut o simplement preparats, però no treballats altra-
ment; conquilles i closques de mol.luscs, de crustacis o d’equinoderms i ossos de sí-
pies, en brut o simplement preparats, però no tallats en cap forma determinada, llurs
pólvores i llurs residus

1%

0509 Esponges naturals d’origen animal: 1%
0510 Ambre gris, castori, algàlia i mesc; cantàrides; bilis, àdhuc dessecada; glàndules i al-

tres substàncies d’origen animal emprades per a la preparació de productes farma-
cèutics, fresques, refrigerades, congelades o conservades altrament de manera
provisional

1%

0511 Productes d’origen animal, no esmentats ni inclosos en altres partides; animals morts
dels capítols 1 o 3, inaptes per a l’alimentació humana:

1%

0601 Bulbs, 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. 1212

1%

0602 Altres plantes vives (incloses llurs arrels), esqueixos i empelts; micelis de xampi-
nyons:

1%

0603 Flors i poncelles de flors, tallades, per a rams o per a ornaments, fresques, desseca-
des, blanquejades, tenyides, impregnades o preparades altrament:

1%

0604 Fullatges, fulles, rames i altres parts de plantes, sense flors ni poncelles de flors, i her-
bes, molses i líquens, per a rams o per a ornaments, frescos, dessecats, blanquejats,
tenyits, impregnats o preparats altrament:

1%

0701 Patates, en estat fresc o refrigerat: 1%
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0702 Tomàquets, en estat fresc o refrigerat: 1%
0703 Cebes, escalunyes, alls, porros i altres llegums al.liacis, en estat fresc o refrigerat: 1%
0704 Cols, col-i-flors, cols arrissades, cols-rave i productes comestibles similars del gènere

Brassica, en estat fresc o refrigerat:
1%

0705 Enciams (Lactuca sativa) i escaroles (Cichorium spp.), en estat fresc o refrigerat: 1%
0706 Pastanagues, naps, remolatxes per a amanida, barbes de frare, apis-nap, raves i arrels

comestibles similars, en estat fresc o refrigerat:
1%

0707 Cogombres i cogombrets, en estat fresc o refrigerat: 1%
0708 Llegums de tavella, desgranats o no, en estat fresc o refrigerat: 1%
0709 Altres llegums, en estat fresc o refrigerat: 1%
0710 Llegums, no cuits o bé cuits en aigua o al vapor, congelats: 1%
0711 Llegums conservats provisionalment (per mitjà de gas sulfurós o en aigua salada, en-

sofrada o amb l’addició d’altres substàncies que permeten de garantir provisional-
ment llur conservació, per exemple), però no aptes per a l’alimentació en aquest estat

1%

0712 Llegums secs, àdhuc tallats a trossos o a rodanxes o bé triturats o polvoritzats, però
no preparats altrament:

1%

0713 Llegums de tavella secs, desgranats, àdhuc pelats o trencats: 1%
0714 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 o dessecats, àdhuc tallats a
trossos o aglomerats en forma de comprimits; medul.la de sagú

1%

0801 Cocos, nou del Brasil i anacards, frescos o secs, àdhuc sense closques o a trossos 1%
0802 Altres fruits de clofolla, frescos o secs, àdhuc sense llurs clofolles o esclovellats: 1%
0803 Plàtans, inclosos els plantatges, frescos o secs: 1%
0804 Dàtils, figues, pinyes d’Amèrica, alvocats, guaiabes, mangos i mangostans, frescos o

secs:
1%

0805 Cítrics, frescos o secs: 1%
0806 Raìms, frescos o secs: 1%
0807 Melons (incloses les síndries) i papaies, frescos: 1%
0808 Pomes, peres i codonys, frescos: 1%
0809 Albercocs, cireres, prèssecs (inclosos els alberges i nectarins), prunes i aranyons, fres-

cos:
1%

0810 Altres fruits, frescos: 1%
0811 Fruits, no cuits o bé cuits en aigua o al vapor, congelats, àdhuc amb addició de sucre

o d’altres edulcorants:
1%

0812 Fruits conservats provisionalment (per mitjà de gas sulfurós o en aigua salada, enso-
frada o amb addició d’altres substàncies que permeten de garantir provisionalment
llur conservació, per exemple), però inaptes per a l’alimentació en aquest estat

1%

0813 Fruits assecats altres que els dels núms. 0801 a 0806 inclosos; barreges de fruits des-
secats o de fruits de clofolla del present capítol

1%

0814 Pells de cítrics o de melons (incloses les de síndria), fresques, congelades, presenta-
des en aigua salada, ensofrada o amb addició d’altres substàncies que permeten de
garantir provisionalment llur conservació, o bé dessecades

1%

0901 Cafè, àdhuc torrefacte o descafeìnat i clofolles i tels de cafè; succedanis del cafè que
contenen cafè, qualsevol que siguin les proporcions de la barreja:

1%

0902 Te, àdhuc aromatitzat: 1%
0903 Mate 1%
0904 Pebre (del gènere Piper); pebrots i bitxos del gènere Capsicum o del gènere Pimen-

ta, dessecats o triturats o polvoritzats:
1%

0905 Vainilla 1%
0906 Canyella i flors de canyeller: 1%
0907 Girofles (clavells d’espècia, claus i grífols) 1%
0908 Nous moscades, macissos, amoms i cardamoms: 1%
0909 Llavors de matafaluga, de badiana, de fonoll, de coriandre, de comí, d’alcaravia;

baies de ginebre:
1%

0910 Gingebre, safrà, curcuma, farigola, fulles de llorer, curri i altres espècies: 1%
1001 Forment (blat) i mestall: 1%
1002 Sègol 1%
1003 Ordi: 1%
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1004 Civada 1%
1005 Blat de moro: 1%
1006 Arròs 1%
1007 Canyota de grans 1%
1008 Fajol, mill i escaiola; altres cereals: 1%
1101 Farines de forment (blat) o de mestall 1%
1102 Farines de cereals altres que el forment (blat) o el mestall: 1%
1103 Sèmoles, farines de sèmoles i aglomerats en forma de comprimits, de cereals: 1%
1104 Grans de cereals treballats altrament (pelats, aixafats, en flocs, perlats, trinxats o pi-

cats, per exemple), exceptuat arròs del núm. 1006; gèrmens de cereals, sencers, aixa-
fats, en flocs o molts:

1%

1105 Farina, sèmola, flocs, granulats i aglomerats en forma de comprimits, de patata: 1%
1106 Farines i sèmoles dels llegums de tavella secs del núm. 0713, de sagú o de les arrels

o tubercles del núm. 0714; farines, sèmoles i pólvores dels productes del capítol 8
1%

1107 Malt, àdhuc torrefacte 1%
1108 Midons i fècules; inulina: 1%
1109 Gluten de forment (blat), àdhuc en estat sec 1%
1201 Faves de soja, àdhuc picades: 1%
1202 Cacauets no torrats ni cuits altrament, àdhuc esclofollats o picats: 1%
1203 Copra 1%
1204 Llavors de lli, àdhuc picades 1%
1205 Llavors de colza, àdhuc picades: 1%
1206 Llavors de gira-sol, àdhuc picades: 1%
1207 Altres llavors i fruites oleaginosos, àdhuc picats 1%
1208 Farines de llavors o de fruits oleaginosos, altres que la farina de mostassa 1%
1209 Llavors, fruits i espores de sembra: 1%
1210 Infructescències, còniques de llúpol fresques o seques, àdhuc triturades, moltes o en

forma de comprimits; fenarola menuda
1%

1211 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:

1%

1212 Garrofes, algues, bleda-raves sucreres i canyes de sucre, fresques 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

1%

1213 Palles i bolls de cereals en brut, àdhuc trinxats, molts, premsats o aglomerats en for-
ma de comprimits

1%

1214 Col-i-naps, bleda-raves farratgeres, arrels farratgeres, fenc, alfals, trèvol, trepadella,
cols farratgeres, llobí, veces i productes farratgers similars, àdhuc aglomerats en for-
ma de comprimits:

1%

1301 Goma laca; gomes, resines, gomes-resina i bàlsams, naturals: 1%
1302 Sucs i extractes vegetals; matèries pèctiques, pectinats i pectats; agar-agar i altres mu-

cílags i espesseìdors derivats de vegetals, àdhuc modificats:
1%

1401 Matèries vegetals de les espècies principalment emprades en cistelleria o en esparte-
ria (bambús, boga, canyissos, joncs, vímet, ràfia, palles de cereals netejades, blanque-
jades o tenyides, escorces de tell, per exemple):

1%

1402 Matèries vegetals de les espècies principalment emprades per a embotir (Kapok, crin
vegetal, crin marí, per exemple), àdhuc en capes, amb o sense suport fet d’altres ma-
tèries

1%

1403 Matèries vegetals de les espècies principalment emprades per a la fabricació d’escom-
bres o de raspalls (canyota, piassava, agram, istle, per exemple), àdhuc en entorxats
o en feixos

1%

1404 Productes vegetals no esmentats ni inclosos en altres partides: 1%
1501 Sagí; altres greixos de porc i greixos d’aviram, fosos, àdhuc premsats o extrets amb

l’ajut de dissolvents:
1%

1502 Greixos dels animals de les espècies bovina, ovina o cabruna, en brut o fosos, àdhuc
premsats o extrets amb l’ajud de disolvent

1%
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1503 Estearina solar, oli de sagí, oleoestearina, oleomargarina i oli de seu, no emulsionats,
ni barrejats ni preparats altrament:

1%

1504 Greixos i olis i llurs fraccions, de peixos o de mamífers marins àdhuc refinats, però
no modificats químicament

1%

1505 Greix de suarda i substàncies grasses derivades, inclosa la lanolina 1%
1506 Altres greixos i olis animals i llurs fraccions, àdhuc refinats però no modificats quími-

cament
1%

1507 Oli de soja i les seves fraccions, àdhuc refinats, però no modificats químicament: 1%
1508 Oli de cacauet i les seves fraccions, àdhuc refinats, però no modificats químicament: 1%
1509 Oli d’oliva i les seves fraccions, àdhuc refinats, però no modificats químicament: 1%
1510 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 frac-
cions del núm. 1509:

1%

1511 Oli de palma i les seves fraccions, àdhuc refinats, però no modificats químicament 1%
1512 Olis de gira-sol, de càrtam o de cotó i llurs fraccions, àdhuc refinats, però no modifi-

cats químicament:
1%

1513 Olis de coco (oli de copra), d’arec o de babassu i llurs fraccions, àdhuc refinats, però
no modificats químicament

1%

1514 Olis de colza o de mostassa i llurs fraccions, àdhuc refinats, però no modificats quími-
cament:

1%

1515 Altres greixos i olis vegetals (inclòs l’oli de jojoba) i llurs fraccions, fixos, àdhuc refi-
nats, però no modificats químicament:

1%

1516 Greixos i olis animals o vegetals i llurs fraccions, parcialment o totalment hidroge-
nats, interesterificats, reesterificats o elaìdinitzats, àdhuc refinats, però no preparats al-
trament:

1%

1517 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. 1516:

1%

1518 Greixos i olis animals o vegetals i llurs fraccions, cuits, oxidats, deshidratats, sulfu-
rats, insuflats, estandolitzats o modificats químicament d’altra manera, exclosos els
del núm. 1516; barreges o preparats no alimentaris de greixos o d’olis animals o vege-
tals o de fraccions de diferents greixos o olis del present capítol, no esmentats ni in-
closos en altres partides

1%

1520 Glicerina, àdhuc pura; aigües i lleixius glicerinosos 1%
1521 Ceres vegetals (altres que els triglicèrids), ceres d’abella o d’altres insectes i esperma-

ceti, àdhuc refinats o acolorits:
1%

1522 Cerots; residus provinents del tractament de cossos grassos o de ceres animals o ve-
getals

1%

1601 Botifarres, salsitxes, llonganisses i productes similars, de carn de menuts o de sang;
preparats alimentaris a base d’aquests productes:

1%

1602 Altres preparats i conserves de carns, de menuts o de sang: 1%
1603 Extractes i sucs de carn, de peixos o de crustacis, de mol.luscs o d’altres invertebrats

aquàtics:
1%

1604 Preparats i conserves de peixos; caviar i els seus succedanis preparats a base d’ous
de peix:

1%

1605 Crustacis, mol.luscs i altres invertebrats aquàtics, preparats o conservats: 1%
1701 Sucres de canya o de bleda-rave i sacarosa químicament pura, 1%
1702 Altres sucres, incloses la lactosa, la maltosa, la glucosa i la fructosa (levulosa) quími-

cament pures, en estat solidi xarops de sucres sense addició d’aromatitzants o de co-
lorants; succedanis de la mel, àdhuc barrejats amb mel natural; sucres i melasses
caramel.litzats

1%

1703 Melasses obtingudes de l’extracció o del refinatge del sucre 1%
1704 Articles ensucrats sense cacau (inclosa la xocolata blanca): 1%
1801 Cacau en gra, sencer o trencat, cru o torrefacte 1%
1802 Closques, clofolles (tels) i altres residus de cacau 1%
1803 Pasta de cacau, àdhuc desengreixada: 1%
1804 Mantega, greix i oli de cacau 1%
1805 Cacau en pols, sense addició de sucre o d’altres edulcorants 1%
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1806 Xocolata i altres preparats alimentaris que contenen cacau: 1%
1901 Extractes de malt; preparats alimentaris de farines, sèmoles, midons, fècules o extrac-

tes de alt que no contenen cacau en pols o que en contenen en una proporció infe-
rior al 50% en pes, no esmentats ni inclosos en altres partides; preparats alimentaris
de productes dels núms. 0401 a 0404 que no contenen cacau en pols o que les conte-
nen en una proporció inferior al 10% en pes, no esmentats ni inclosos en altres parti-
des

1%

1902 Pastes alimentàries, àdhuc cuites o farcides (de carn o d’altres substàncies) o bé pre-
parades altrament, com espaguetis, macarrons, tallarines, lasanyes, gnocchi, raviolis,
canelons; cuscús, àdhuc preparat

1%

1903 Tapioca i els seus succedanis preparats a partir de fècules, en forma de flocs, de gru-
molls, de grans perlats, de garbelladures o de formes similars

1%

1904 Productes a base de cereals obtinguts per insuflació o torrefacció ("corn flakes", per
exemple) i cereals altres que el blat de moro, en gra, precuits o preparats altrament:

1%

1905 Productes de fleca, de pastisseria o de bescuiteria, àdhuc amb addició de cacau; hòs-
ties, catxets buits dels tipus emprats per a medicaments, rodelles de pasta per a sege-
llar, pastes seques de farina, de midó o de fècula, fullades, i productes similars

1%

2001 Llegums, hortalisses, fruits i altres parts comestibles de plantes, preparats o conser-
vats en vinagre o en àcid acètic:

1%

2002 Tomàquets preparats o conservats altrament que en vinagre o en àcid acètic: 1%
2003 Bolets i tòfones, preparats o conservats altrament que en vinagre o en àcid acètic: 1%
2004 Altres llegums i hortalisses preparats o conservats altrament que en vinagre o en

àcid acètic, congelats:
1%

2005 Altres llegums i hortalisses preparats o conservats altrament que en vinagre o en
àcid acètic, no congelats:

1%

2006 Fruits, pells de fruits i altres parts de plantes, fruita confitada (escorreguda, gelada o
cristal.litzada):

1%

2007 Confitures, gelees, melmelades, pures i pastes de fruits, obtinguts per cocció, amb o
sense addició de sucre o d’altres edulcorants:

1%

2008 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:

1%

2009 Sucs de fruits (inclosos els mostos de raïms) o de llegums o hortalisses, no fermen-
tats, sense addició d’alcohol, amb o sense addició de sucre o d’altres edulcorants:

1%

2101 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:

1%

2102 Llevats (vius o morts); altres microorganismes monocel.lulars morts (excloses les va-
cunes del núm. 3002); pólvores per a fer pujar la pasta preparades:

1%

2103 Preparats per a salses i salses preparades; condiments i assaonaments, compostos; fa-
rina de mostassa i mostassa preparada:

1%

2104 Preparats per a sopes, potatges o brous; sopes, potatges o brous preparats; preparats
alimentaris compostos homogeneìtzats:

1%

2105 Gelats de consum, àdhuc amb contingut de cacau: 1%
2106 Preparats alimentaris no esmentats ni inclosos en altres partides: 1%
2201 Aigües, incloses les aigües minerals naturals o artificials i les aigües gasificades, sen-

se l’addició de sucre o d’altres edulcorants ni aromatitzades; gel i neu.
1%

2202 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. 2009

1%

2203 Cerveses de malt 1%
2204 Vins de raïms frescos, inclosos els vins enriquits en alcohol; mostos de raïm altres

que els del núm.2009
1%

2205 Vermuts i altres vins de raïms frescos preparats amb l’ajut de plantes o de substàn-
cies aromàtiques

1%

2206 Altres begudes fermentades (sidra de pomes, sidra de peres, aiguamel, per exem-
ple); barreges de begudes fermentades i de begudes no alcohòliques, no esmenta-
des ni incloses en altres partides

1%
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2207 Alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohomèric volúmic de 80% vol o més; al-
cohol etílic i aiguardents desnaturalitzats de qualsevol grau

1%

2208 Alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohomètric volúmic inferior a 80% vol;
aiguardents, licors i altres begudes espirituoses; preparats alcohòlics compostos dels
tipus emprats per a la fabricació de begudes

1%

2209 Vinagres comestibles i succedanis de vinagre comestibles obtinguts a partir àcid acè-
tic

1%

2301 Farines, pólvores i aglomerats en forma de comprimits, de carns, de menuts, de pei-
xos o de crustacis, de mol.luscs o d’altres invertebrats aquàtics, inaptes per a l’ali-
mentació humana; llardons:

1%

2302 Segons, remoltes i altres residus, àdhuc aglomerats en forma de comprimits, obtin-
guts per garbellament, mòlta o altres tractament dels cereals o de les lleguminoses:

1%

2303 Residus de midoneria i residus similars, polpes de bleda-raves, bagassos de canyes
de sucre i altres deixalles sucreres, residus de la fabricació de la cervesa o de la des-
til.lació de la patata, àdhuc aglomerats en forma de comprimits:

1%

2304 Pinyoles i altres residus sòlids, àdhuc triturats o aglomerats en forma de comprimits,
de l’extracció de l’oli de soja

1%

2305 Pinyoles i altres residus sòlids, àdhuc triturats o algomerats en forma de comprimits,
de l’extracció de l’oli de cacauet

1%

2306 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 núms 2304 o 2305

1%

2307 Pòsits de vi; tartrà en brut 1%
2308 Matèries vegetals i deixalles vegetals, residus i subproductes vegetals, àdhuc aglome-

rats en forma de comprimits, dels tipus emprats per a l’alimentació d’animals, no es-
mentats ni inclosos en altres partides

1%

2309 Preparats dels tipus emprats per a l’alimentació d’animals: 1%
2401 Tabacs en brut o no elaborats; residus de tabac 1%
2402 Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats), “cigarrillos” i cigarrets, de tabac o

de succedanis de tabac
1%

2403 Altres tabacs i succedanis de tabac, fabricats; tabacs “homogeneïtzats” o “reconsti-
tuïts” i extractes i salses de tabac

1%

Annex 3

Codi Designació Tipus de gravamen
2501 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

4%

2502 Pirites de ferro no torrades 4%
2503 Sofres de tota mena, exclosos el sofre sublimat, el sofre precipitat i el sofre col.loïdal 4%
2504 Grafit natural 4%
2505 Sorres naturals de tota mena, àdhuc acolorides, excloses les sorres metal.líferes del

capítol 26
4%

2506 Quars (altres que les sorres naturals); quarsites, àdhuc desbastades o simplement ta-
llades, amb la serra o altrament, en blocs o en plaques de forma quadrada o rectan-
gular

4%

2507 Caolí i altres argiles caolíniques, àdhuc calcinats 4%
2508 Altres argiles (excloses les argiles dilatades del núm. 6806), andalusita, cianita, sil.li-

manita, àdhuc calcinades; mul.lita; terres de xamota o de dinàs:
4%

2509 Creta 4%
2510 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades 4%
2511 Sulfat de bari natural (baritina); carbonat de bari natural (witherita), àdhuc calcinat,

exclòs l’òxid de bari del núm. 2816
4%

2512 Farines silícies fòssils (kieselguhr, tripolita, diatomita, per exemple) i altres terres silí-
cies anàlogues, d’una densitat aparent no superior a 1, àdhuc calcinades

4%

2513 Pedra tosca; esmeril; corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals, àdhuc
tractats tèrmicament:

4%
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2514 Pissarra, àdhuc desbastada o simplement tallada, amb la serra o altrament, en blocs o
en plaques de forma quadrada o rectangular

4%

2515 Marbres, travertins, ecossines (granit petit) i altres pedres calcaries de talla o de cons-
trucció 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 quadra-
da o rectangular

4%

2516 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 quadra-
da o rectangular:

4%

2517 Còdols, graves, pedres esmicolades, dels tipus generalment emprats per al formigo-
natge 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 indus-
trials similars, àdhuc si contenen matèries ja especificades a la primera part del text;
macadam enquitranat; grànuls, bocins i pólvores de pedres dels núms.2515 o 2516,
àdhuc tractats tèrmicament.

4%

2518 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

4%

2519 Carbonat de magnesi natural (magnesita); magnèsia electrofosa; magnèsia sinteritza-
da, àdhuc si contè petites quantitats d’altres òxids afegits abans de la sinterització; al-
tre òxid de magnesi, àdhuc pur:

4%

2520 Pedra de guixi anhidrita; guixos, àdhuc acolorits o amb l’addició de petites quantitats
d’agents acceleradors o retardadors:

4%

2521 Castines; pedres de calç o de ciment 4%
2522 Calç viva, calç apagada i calç hidràulica, exclosos òxid i l’hidròxid de calci del núm.

2825:
4%

2523 Ciments hidràulics (inclosos els ciments no polvoritzats anomenats “clinkers”), àdhuc
acolorits:

4%

2524 Amiant (asbest) 4%
2525 Mica, inclosa la mica exfoliada en làmines irregulars ("splittings"); residus de mica 4%
2526 Esteatita natural, àdhuc desbastada o simplement tallada, amb la serra o altrament,

en blocs o en plaques de forma quadrada o rectangular; talc:
4%

2527 Criolita natural; quiolita natural 4%
2528 Borats naturals i llurs concentrats (calcinats o no), exclosos els borats extrets de les

salmorres naturals; àcid bòric natural amb un grau màxim de B03 H3 del 85% en pro-
ducte sec

4%

2529 Feldspat; leucita; nefelina i nefelina sienita; espat fluor 4%
2530 Matèries minerals no esmentades ni incloses en altres partides: 4%
2601 Minerals de ferro i llurs concentrats, incloses les pirites de ferro torrades (cendres de

pirites)
4%

2602 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 (CECA)

4%

2603 Minerals de coure i llurs concentrats 4%
2604 Minerals de níquel i llurs concentrats 4%
2605 Minerals de cobalt i llurs concentrats 4%
2606 Minerals d’alumini i llurs concentrats 4%
2607 Minerals de plom i llurs concentrats 4%
2608 Minerals de zinc i llurs concentrats 4%
2609 Minerals d’estany i llurs concentrats 4%
2610 Minerals de crom i llurs concentrats 4%
2611 Minerals de tungstè i llurs concentrats 4%
2612 Minerals d’urani o de tori i llurs concentrats 4%
2613 Minerals de molibdè i llurs concentrats 4%
2614 Minerals de titani i llurs concentrats 4%
2615 Minerals de niobi, de tàntal, de vanadi o de zirconi i llurs concentrats: 4%
2616 Minerals de metalls preciosos i llurs concentrats 4%
2617 Altres minerals i llurs concentrats 4%
2618 Cagaferro granulat provinent de la fabricació del ferro o de l’acer 4%
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2619 Escòries, cagaferros (altres que el cagaferro granulat), esclats òxid de ferro provi-
nents de la forja i altres residus de la fabricació del ferro o de l’acer

4%

2620 Cendres i residus (altres que els de la fabricació del ferro o de l’acer) que contenen
metall o compostos de metalls

4%

2621 Altres escòries i cendres, incloses les cendres de varec 4%
2701 Hulles; briquetes, boles (aglomerats de carbó) i combustibles sòlids similars obtin-

guts a partir de l’hulla
4%

2702 Lignits, àdhuc aglomerats, llevat de l’atzabeja 4%
2703 Torba (inclosa la torba per a jaços) àdhuc aglomerada 4%
2704 Cocs i semicocs d’hulla, de lignit o de torba, àdhuc aglomerats; carbó de retorta 4%
2705 Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i gasos similars, exclosos els gasos de petroli i al-

tres hidrocarburs gasosos
4%

2706 Quitrans d’hulla, de lignit o de torba i altres quitrans minerals, àdhuc desidratats o es-
capçats inclosos els quitrans reconstituïts

4%

2707 Olis i altres productes provinents de la destil.lació dels quitrans d’hulla d’alta tempe-
ratura; productes anàlegs en els quals els constituents aromàtics predominen en pes
sobre els constituents no aromàtics

4%

2708 Brea i coc de brea de quitrà d’hulla o d’altres quitrans minerals 4%
2709 Olis bruts de petroli o de minerals bituminosos 4%
2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos; altres que els olis bruts; preparats no es-

mentats ni inclosos en altres partides que contenen en pes el 70% o més d’olis de pe-
troli o de minerals bituminosos i dels quals aquests olis constitueixen l’element de
base

4%

2711 Gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos 4%
2712 Vaselina; parafin, cera de petroli micro-cristal.lina, “slack wax”, ozocerita, cera de lig-

nit, cera de torba, altres ceres minerals i productes similars obtinguts per síntesi o
per altres procediments àdhuc acolorits

4%

2713 Coc de petroli, betum de petroli i altres residus dels olis de petroli o de minerals bitu-
minosos

4%

2714 Betums i asfalts, naturals; esquists i sorres bituminosos; asfaltites i roques asfàltiques 4%
2715 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)

4%

2716 Energia elèctrica 4%
2801 Fluor, clor, brom i iode: 4%
2802 Sofre sublimat o precipitat; sofre col.loïdal 4%
2803 Carboni (negres de carboni i altres formes de carboni no esmentades ni incloses en

altres partides)
4%

2804 Hidrogen, gasos rars i altres elements no metàl.lics: 4%
2805 Metalls alcalins o alcalinoterris; metalls de terres rares, escandi i itri, àdhuc barrejats

o aliats entre ells; mercuri:
4%

2806 Clorur d’hidrogen (àcid clorhídric); àcid clorosulfúric: 4%
2807 Acid sulfúric; òleum: 4%
2808 Acid nítric; àcids sulfonítrics 4%
2809 Pentòxid de difòsfor; àcid fosfòric i àcids polifosfòrics 4%
2810 Oxids de bor; àcids bòrics 4%
2811 Altres àcids inorgànics i altres compostos oxigenats inorgànics dels elements no me-

tàl.lics:
4%

2812 Halogenurs i oxihalogenurs dels elements no metàl.lics 4%
2813 Sulfurs dels elements no metàl.lics; trisulfur de fòsfor del comerç 4%
2814 Amoníac anhidre o en solució aquosa: 4%
2815 Hidròxid de sodi (sosa càustica); hidròxid de potassi (potassa càustica); peròxids de

sodi o de potassi:
4%

2816 Hidròxid i peròxid de magnesi; òxids, hidròxids i peròxids d’estronci o de bari 4%
2817 Oxid de zinc; peròxid de zinc 4%
2818 Corindó artificial, químicament definit o no; òxid d’alumini; hidròxid d’alumini: 4%
2819 Oxids i hidròxids de crom: 4%
2820 Oxids de manganès 4%
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2821 Oxids i hidròxids de ferro; terres colorants que contenen en pes el 70% o més de fer-
ro combinat, avaluat en Fe2O3

4%

2822 Oxids i hidròxids de cobalt; òxids de cobalt del comerç 4%
2823 Oxids de titani 4%
2824 Oxids de plom; mini i mini taronja 4%
2825 Hidrazina i hidroxilamina i llurs sals inorgàniques; altres bases inorgàniques; altres

òxids, hidròxids i peròxids de metalls:
4%

2826 Fluorurs; fluorosilicats, fluoroaluminats i altres sals complexes de fluor: 4%
2827 Clorurs, oxiclorurs i hidroxiclorurs; bromurs i oxibromurs; iodurs i oxiiodurs: 4%
2828 Hipoclorits; hipoclorit de calci del comerç; clorits; hipobromits: 4%
2829 Clorats i perclorats; bromats i perbromats; iodats i per-iodats: 4%
2830 Sulfurs; polisulfurs 4%
2831 Ditionits i sulfoxilats 4%
2832 Sulfits; tiosulfats: 4%
2833 Sulfats; alums; peroxosulfats (persulfats) 4%
2834 Nitrits; nitrats 4%
2835 Fosfinats (hipofosfits), fosfonats (fosfits), fosfats i polifosfats 4%
2836 Carbonats; peroxocarbonats (percarbonats); carbonat d’amoni del comerç amb con-

tingut de carbamat d’amoni:
4%

2837 Cianurs, oxicianurs i cianurs complexos 4%
2838 Fulminats, cianats i tiocianats 4%
2839 Silicats; silicats dels metalls alcalins del comerç 4%
2840 Borats; peroxoborats (perborats) 4%
2841 Sals dels àcids oxometàl.lics o peroxometàl.lics: 4%
2842 Altres sals dels àcids o peroxoàcids inorgànics, exclosos els nitrurs 4%
2843 Metalls preciosos en estat col.loïdal; compostos inorgànics o orgànics de metalls pre-

ciosos, de constitució química definida o no; amalgames de metalls preciosos
4%

2844 Elements químics radioactius i isòtops radioactius (inclosos els elements químics i
isòtops físsils o fèrtils) i llurs compostos; barreges i residus que contenen aquests pro-
ductes

4%

2845 Isòtops altres que els del núm. 2844; llurs compostos inorgànics o orgànics, de consti-
tució química definida o no:

4%

2846 Compostos, inorgànics orgànics, dels metalls de terres rares, d’itri o d’escandi o de
barreges d’aquests metalls

4%

2847 Peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada), àdhuc solidificat amb urea 4%
2848 Fosfurs, de constitució química definida o no, exclosos els ferro-fòsfors 4%
2849 Carburs, de constitució química definida o no: 4%
2850 Hidrurs, nitrurs, azoturs, siliciürs i borurs, de constitució química definida o no, altres

que els compostos que constitueixen també carburs del núm. 2849
4%

2851 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 ga-
sos rars); aire comprimit; amalgames altres que de metalls preciosos

4%

2901 Hidrocarburs acíclics: 4%
2902 Hidrocarburs cíclics 4%
2903 Derivats halogenats dels hidrocarburs: 4%
2904 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats dels hidrocarburs, àdhuc halogenats: 4%
2905 Alcohols acíclics i llurs derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats: 4%
2906 Alcohols cíclics i llurs derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats: 4%
2907 Fenols; fenols-alcohols 4%
2808 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels fenols o dels fenols-alcohols 4%
2909 Eters, èters-alcohols, èters-fenols, èters-alcohols-fenols, peròxids d’alcohols, peròxids

d’èters, peròxids de cetones (de constitució química definida o no) i llurs derivats ha-
logenats, sulfonats, nitrats o nitrosats:

4%

2910 Epòxids, epoxi-alcohols, epoxi-fenols i epoxi-èters, amb tres àtoms en el cicle, i llurs
derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats:

4%

2911 Acetals i hemiacetals, àdhuc si contenen altres funcions oxigenades, i llurs derivats
halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosat

4%
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2912 Aldehids, àdhuc si contenen altres funcions oxigenades; polimers cíclics dels alde-
hids; paraformaldehid

4%

2913 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels productes del núm.2912 4%
2914 Cetones i quinones, àdhuc si contenen altres funcions oxigenades i llurs derivats ha-

logenats, sulfonats, nitrats o nitrosats:
4%

2915 Acids monocarboxílics acíclics saturats i llurs anhídrids, halogenurs, peròxids i pero-
xiàcids; llurs derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats:

4%

2916 Acids monocarboxílics acíclics no saturats i àcids monocarboxílics cíclics, llurs anhí-
drids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids; llur derivats halogenats, sulfonats, nitrats o
nitrosats:

4%

2917 Acids policarboxílics, llurs anhídrids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids; llurs deri-
vats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats:

4%

2918 Acids carboxílics que contenen funcions oxigenades suplementàries i llurs anhídrids,
halogenurs, peròxids i peroxiàcids; llurs derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitro-
sats:

4%

2919 Esters fosfòrics i llurs sals, inclosos els lactofosfats; llurs derivats halogenats, sulfo-
nats, nitrats o nitrosats

4%

2920 Esters dels altres àcids inorgànics (exclosos els esters dels halogenurs d’hidrogen) i
llurs sals; llurs derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrostats

4%

2921 Compostos de funció amina: 4%
2922 Compostos aminats de funcions oxigenades 4%
2923 Sals i hidròxids d’amoni quaternaris; lecitines i altres fosfoaminolípids: 4%
2924 Compostos de funció carboxiamida; compostos de funció amida de àcid carbònic: 4%
2925 Compostos de funció carboxiimida (incloses la sacarina i les seves sals) o de funció

imina:
4%

2926 Compostos de funció nitril: 4%
2927 Compostos diazoics, azoics o azòxics 4%
2928 Derivats orgànics de la hidrazina o de la hidroxilamina 4%
2929 Compostos d’altres funcions nitrogenades 4%
2930 Tiocompostos orgànics 4%
2931 Altres compostos organo-inorgànics 4%
2932 Compostos heterocíclics d’heteroatom(s) d’oxigen exclusivament 4%
2933 Compostos heterocíclics d’heteroatom(s) de nitrogen exclusivament; àcids nucleics i

llurs sals:
4%

2934 Altres compostos heterocíclics 4%
2935 Sulfonamides 4%
2936 Provitamines i vitamines, naturals o reproduïdes per síntesi (inclosos els concentrats

naturals), així com llurs derivats emprats principalment com a vitamines, barrejats o
no entre ells, àdhuc en solucions qualsevol:

4%

2937 Hormones, naturals o reproduïdes per síntesi; llurs derivats emprats principalment
com a hormones; altres esteroides emprats principalment com a hormones

4%

2938 Heteròsids, naturals o reproduïts per síntesi, llurs sals, llurs èters, llurs esters i altres
derivats

4%

2939 Alcaloides vegetals, naturals o reproduïts per síntesi, llurs sals, llurs èters, llurs esters i
altres derivats:

4%

2940 Sucres químicament purs, exceptuades la sacarosa, la lactosa, la maltosa, la glucosa i
la fructosa (levulosa) i èters i esters de sucres i llurs sals, altres que els productes dels
núms. 2937, 2938 o 2939:

4%

2941 Antibiòtics 4%
2942 Altres compostos orgànics 4%
3001 Glàndules i altres òrgans per a usos opoteràpics, en estat dessecat, àdhuc polvorit-

zats; extractes, per a usos opoteràpics, de glàndules o d’altres òrgans o de llurs secre-
cions; heparina i les seves sals; altres substàncies humanes o animal preparades amb
fins terapèutics o profilàctics no esmentades ni incloses en altres partides.

4%

3002 Sang humana; sang animal preparada amb vista a usos terapèutics, profilàctics o de
diagnòstic; sèrums específics d’animals o de persones immunitzats i altres consti-
tuents de la sang; vacunes, toxines, cultius de microorganismes (exclosos els llevats i
productes similars)

4%
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3003 Medicaments (exclosos els productes dels núms. 3002, 3005 o 3006) 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:

4%

3004 Medicaments (exclosos els productes dels núms. 3002, 3005 o 3006) constituïts per
productes barrejats o no barrejats, preparats amb fins terapèutics o profilàctics, pre-
sentats en forma de dosis o condicionats per a la venda al detall:

4%

3005 Buates, gases, benes i articles anàlegs (apòsits, esparadraps, sinapismes, per exem-
ple), impregnats o recoberts de substàncies farmacèutiques o condicionats per a la
venda al detall amb fins mèdics, quirúrgics, odontològics o veterinaris:

4%

3006 Preparats i articles farmacèutics especificats a la nota 3 del capítol: 4%
3101 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

4%

3102 Adobs minerals o químics nitrogenats: 4%
3103 Adobs minerals o químics fosfatats 4%
3104 Adobs minerals o químics potàssics: 4%
3105 Adobs minerals o químics que contenen dos o tres dels elements fertilitzants: nitro-

gen, 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.

4%

3201 Extractes adobadors d’origen vegetal; tanins i llurs sals, èters, esters i altres derivats: 4%
3202 Productes adobadors orgànics sintètics; productes adobadors inorgànics; preparats

adobadors, àdhuc si contenen productes adobadors naturals; preparats enzimàtics
per al pre-adobament

4%

3203 Matèries colorants d’origen vegetal o animal (inclosos els extractes tintoris, però ex-
closos 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 ve-
getal o animal.

4%

3204 Matèries colorants orgàniques sintètiques, àdhuc de constitució química definida;
preparats especificats a la nota 3 del present capítol, a base de matèries colorants or-
gàniques sintètiques; productes orgànics sintètics dels tipus emprats com a agents
d’avivatge fluorescents o com a luminòfors, àdhuc de constitució química definida

4%

3205 Laques colorants; preparats especificats a la nota 3 del present capítol, a base de la-
ques colorants

4%

3206 Altres matèries colorants; preparats especificats a la nota 3 del present capítol, altres
que els dels núms. 3203, 3204 o 3205; productes inorgànics dels tipus emprats com a
luminòfors, àdhuc de constitució química definida:

4%

3207 Pigments, opacificadors i colors preparats, composicions vitrificables, engalbes, llus-
tres líquids i preparats similars, dels tipus emprats per a la ceràmica, l’esmalt o el vi-
dre; vidre sinteritzat i altres vidres en forma de pólvores, de granalles, de lamelles o
de flocs

4%

3208 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:

4%

3209 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o de polímers naturals modificats,
dispersos o dissolts en un medi aquós:

4%

3210 Altres pintures i vernissos; pigments a l’aigua preparats dels tipus emprats per a l’aca-
bat dels cuirs:

4%

3211 Assecants preparats 4%
3212 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 a marcar amb ferro; tints i altres matèries colorants presentats en formes o emba-
latges per a la venda al detall

4%

3213 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 condi-
cionaments similars:

4%

3214 Màstic de vidrier, ciments de resina i altres màstics; revestiments emprats en pintura;
revestiments no refractaris dels tipus emprats en treballs de paleta:

4%
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3215 Tintes d’impremta, tintes per a escriure o per a dibuixar i altres tintes, àdhuc concen-
trades o en formes sòlides:

4%

3401 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:

4%

3402 Agents de superfície orgànics (altres que els sabons); preparats tensioactius, prepa-
rats per a bugades (inclosos els preparats auxiliars per a rentar) i preparats de neteja,
àdhuc si contenen sabó, altres que els del núm. 3401:

4%

3403 Preparats lubrificants (inclosos els olis per a eines de tall, els preparats per a desco-
llar femelles de cargols travades, els preparats contra el rovell o la corrosió i els pre-
parats 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 matè-
ries, excloses les que continguin com a constituents bàsics el 70% o més en pes d’olis
de petroli o de minerals bituminosos

4%

3404 Ceres artificials i ceres preparades: 4%
3405 Llustres i betums per a sabates, productes encàustics, abrillantadors per a carrosse-

ries, vidre o metalls, pastes i pólvores per a fregar i preparats similars (àdhuc en for-
ma de paper, buates, feltres, no-teixits, matèria plàstica o cautxú alveolars,
impregnats, untats o recoberts d’aquests preparats), excloses les ceres del núm. 3404

4%

3406 Espelmes, candeles, ciris i articles similars: 4%
3407 Pastes de modelar, incloses les destinades a la diversió d’infants; composicions ano-

menades “ceres per a dentistes” presentades en assortiments, en embalatges de ven-
da al detall o en plaquetes, ferradures, bastonets o formes similars; altres
composicions per a dentistes a base de guix

4%

3501 Caseïnes, caseinats i altres derivats de les caseïnes; coles de caseïna: 4%
3502 Albúmines (inclosos els concentrats de diverses proteïnes de lactosèrum que conte-

nen, en pes calculat sobre matèria seca, mès del 80% de proteïnes de lactosèrum), al-
buminats i altres derivats de les albúmines:

4%

3503 Gelatines (incloses les presentades en fulls de forma quadrada o rectangular, àdhuc
treballats superficialment o acolorits) i llurs derivats; ictiocolla; altres coles d’origen
animal, exceptuades les coles de caseïna del núm. 3501:

4%

3504 Peptones i llurs derivats; altres matèries proteïques i llurs derivats, no esmentats ni in-
closos en altres partides; pólvores de pell, tractades o no al crom

4%

3505 Dextrina i altres midons i fècules modificats (midons i fècules pregelatinitzats o esteri-
ficats, per exemple); coles a base de midons o de fècules, de dextrina o d’altres mi-
dons o fècules modificats:

4%

3506 Coles i altres adhesius preparats, no esmentats ni inclosos en altres partides; produc-
tes de tota mena emprats com a coles o adhesius, condicionats per a la venda al de-
tall com a coles o adhesius, d’un pes net no superior a 1 kg:

4%

3507 Enzims; enzims preparats no esmentats ni inclosos en altres partides: 4%
3601 Pólvores propulsives 4%
3602 Explosius preparats, altres que les pólvores propulsives 4%
3603 Metxes de seguretat; metxes detonants; enceps i càpsules fulminants dispositius d’en-

cesa; detonadors elèctrics:
4%

3604 Articles per a focs artificials, coets de senyalització o contra la calamarsa i similars,
petards i altres articles de pirotècnia:

4%

3605 Llumins, altres que els articles pirotècnics del núm. 3604 4%
3606 Ferroceri i altres aliatges pirofòrics de totes les formes; articles fets de matèries infla-

mables esmentats a la nota 2 del present capítol:
4%

3701 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 ins-
tantanis, sensibilitzats, no impressionats, àdhuc en carregadors

4%

3702 Pel.lícules fotogràfiques sensibilitzades, no impressionades, en rotlles, en matèries al-
tres que el paper, el cartró o una base tèxtil pel.lícules fotogràfiques de revelat i cò-
pia instantanis, en rotlles sensibilitzades, no impressionades:

4%

3703 Papers, cartrons i bases tèxtils, fotogràfics, sensibilitzats, no impressionats: 4%
3704 Plaques, pel.lícules, films, papers, cartrons i bases tèxtils, fotogràfics, impressionats

però no revelats:
4%

1102 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 33 - any 10 - 8.7.1998

 



3705 Plaques i pel.lícules, fotogràfiques, impressionades i revelades, altres que els films ci-
nematogràfics:

4%

3706 Films cinematogràfics, impressionats i revelats, amb so enregistra o no o bè nomès
amb l’enregistrament del so:

4%

3707 Preparats químics per a usos fotogràfics, altres que vernissos, coles, adhesius i prepa-
rats similars; productes no barrejats, sigui dosificats amb vista a usos fotogràfics, si-
gui condicionats per a la venda al detall per a aquests mateixos usos i a punt d’ésser
emprats

4%

3801 Grafit artificial; grafit col.loïdal o semicol.loïdal; preparats a base de grafit o d’altre
carboni, en forma de pastes, blocs, plaquets o d’altres semiproductes

4%

3802 Carbons activats; matèries minerals naturals activades; negres d’origen animal, inclòs
el negre animal esgotat:

4%

3803 Tall-oil, àdhuc refinat: 4%
3804 Lleixius residuals de la fabricació de pastes de cel.lulosa, àdhuc concentrats, desen-

sucrats o tractats químicament, inclosos els lignosulfonats, però exclòs el tall-oil del
núm. 3803:

4%

3805 Essències de trementina, de fusta de pi o de pasta cel.lulòsica al sulfat i altres essèn-
cies terpèniques procedents de la destil.lació o d’altres tractaments de le fustes de co-
níferes; dipentè en brut essència de pasta cel.lulòsica al bisulfit i altres paracimens
en brut; oli de pi amb alfaterpineol com a constituent principal

4%

3806 Colofònies i àcids resínics, i llurs derivats; essència de colofònia i olis de colofònia;
gomes foses

4%

3807 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 pe-
gues vegetals

4%

3808 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 i metxes ensofrats i tires matamosques

4%

3809 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

4%

3810 Preparats per al decapatge de metalls; fundents per a soldadura i altres preparats au-
xiliars per a soldar metalls; pastes i pólvores per a soldar compostes de metall i d’al-
tres productes; preparats dels tipus emprats per al recobriment d’elèctrodes o de
barretes de soldadura

4%

3811 Preparats antidetonants, inhibidors d’oxidació, additius peptitzants, milloradors de
viscositat, additius anticorrosius i altres additius preparats, per a olis minerals (inclo-
sa la benzina) o per a d’altres líquids emprats amb les mateixes finalitats que els olis
minerals

4%

3812 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

4%

3813 Composicions i carregues per a aparells extintors; granades i bombes extintores 4%
3814 Dissolvents i diluents orgànics compostos, no esmentats ni inclosos en altres parti-

des; preparats ideats per a treure pintures o vernissos:
4%

3815 Iniciadors de reacció, acceleradors de reacció i preparats catalítics, no esmentats ni
inclosos en altres partides:

4%

3816 Ciments, morters, formigons i composicions similars refractaries, altres que els pro-
ductes del núm. 3801

4%

3817 Alquilbenzens en barreges i alquilnaftalens en barreges, altres que els dels núms.
2707 o 2902:

4%

3818 Elements químics dopats amb vista a llur utilització en electrònica, en forma de dis-
cos, plaquetes o formes anàlogues; compostos químics dopats amb vista a llur utilit-
zació en electrònica:

4%
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3819 Líquids per a frens hidràulics i altres líquids preparats per a transmissions hidràuli-
ques, que no contenen olis de petroli ni de minerals bituminosos o que en contenen
menys del 70% en pes

4%

3820 Preparats antigel i líquids preparats per a desgebrament 4%
3821 Medis de cultiu preparats per al desenvolupament de microorganismes 4%
3822 Reactius compostos de diagnòstic o de laboratori, altres que els dels núms. 3002 o

3006
4%

3823 Acids grassos monocarboxilics industrials; olis acids de refineria; alcohols grassos in-
dustrials:

4%

3824 Lligants preparats per a motllos o infiltracions de fundició; productes químics i prepa-
racions de les indústries químiques o de les indústries connexes (incloses les consis-
tents en barreges de productes naturals) no esmentats ni inclosos en altres partides;
productes residuals de les indústries químiques o de les indústries connexes, no es-
mentats ni inclosos en altres partides.

4%

3901 Polimers de l’etilè, en formes primàries: 4%
3902 Polimers de propile o d’altres olefines, en formes primàries: 4%
3903 Polimers de l’estirè, en formes primàries: 4%
3904 Polimers del clorur de vinil o d’altres olefines halogenades, en formes primàries: 4%
3905 Polimers d’acetat de vinil o d’altres esters de vinil, en formes primàries; altres polí-

mers de vinil, en formes primàries:
4%

3906 Polimers acrílics, en formes primàries: 4%
3907 Poliacetals, altres poliesters i resines epòxides, en formes primàries; policarbonats,

resines alquídiques, poliesters al.lílics i altres poliesters, en formes primàries:
4%

3908 Poliamides en formes primàries 4%
3909 Resines amíniques, resines fenòliques i poliuretans, en formes primàries: 4%
3910 Silicones en formes primàries 4%
3911 Resines de petroli, resines de cumarona-indena, politerpens, polisulfurs, polisulfo-

nes i altres productes mencionats a la nota 3 del present capítol, no esmentats ni in-
closos en altres partides, en formes primàries:

4%

3912 Cel.lulosa i els seus derivats químics, no esmentats ni inclosos en altres partides, en
formes primàries:

4%

3913 Polímers naturals (àcid algínic, per exemple) i polímers naturals modificats (proteï-
nes endurides, derivats químics del cautxú natural, per exemple), no esmentats ni in-
closos en altres partides, en formes primàries

4%

3914 Bescanviadors de ions a base de polímers dels núms.3901 a 3913, en formes primà-
ries

4%

3915 Deixalles, retalls i bocins de matèries plàstiques: 4%
3916 Monofilaments dels quals la dimensió mès gran de la secció transversal ès superior a

1 mm (monofils), tiges, bastonets i perfils, àdhuc treballats superficialment però no
d’altra manera, de matèries plàstiques:

4%

3917 Tubs i conductes i llurs accessoris (juntes, colzes, unions, per exemple) 4%
3918 Revestiments de sals de matèries plàstiques, àdhuc autoadhesius, en rotlles o en for-

mes de rajoles o de lloses; revestiments de parets o de sostres, de matèries plàsti-
ques, definits a la nota 9 del present capítol:

4%

3919 Plaques, fulls, tires, cintes, pel.lícules i altres formes planes, autoadhesius, de matè-
ries plàstiques, àdhuc en rotlles:

4%

3920 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:

4%

3921 Altres plaques, fulls, pel.lícules, tires i lamines, de matèries plàstiques: 4%
3922 Banyeres, dutxes, lavabos, bidets, rentamans i llurs seients i tapadores, dipòsits de

descarrega d’aigua i articles similars per a usos sanitaris o higiènics, de matèries plàs-
tiques:

4%

3923 Articles de transport o d’embalatge, de matèries plàstiques; taps, tapadores, càpsules
i altres dispositius de tancament, de matèries plàstiques:

4%

3924 Vaixella, altres articles de la llar o d’economia domèstica i articles d’higiene o de to-
cador, de matèries plàstiques:

4%
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3925 Articles d’equipament per a la construcció, de matèries plàstiques, no esmentats ni in-
closos en altres partides:

4%

3926 Altres articles de matèries plàstiques i articles d’altres matèries dels núms. 3901 a
3914:

4%

4001 Cautxú natural, balata, gutaperxa, guayule, xicle i gomes naturals anàlogues, en for-
mes primàries o en plaques, fulls o tires:

4%

4002 Cautxú sintètic i cautxú factici derivat d’olis, en formes primàries o en plaques, fulls
o tires; barreges dels productes del núm. 4001 amb productes de la present posició,
en formes primàries o en plaques, fulls o tires:

4%

4003 Cautxú regeneral en formes primàries o en plaques, fulls o tires 4%
4004 Deixalles, bocins i retalls de cautxú no endurit, àdhucs reduïts a pólvores o a granu-

lats
4%

4005 Cautxú barrejat, no vulcanitzat, en formes primàries o en plaques, fulls o tires: 4%
4006 Altres formes (varetes, tubs, perfils, per exemple) i articles (discs, volanderes, per

exemple) de cautxú no vulcanitzat:
4%

4007 Fils i cordes de cautxú vulcanitzat 4%
4008 Plaques, fulls, tires, varetes i perfils, de cautxú vulcanitzat no endurit: 4%
4009 Tubs i conductes de cautxú vulcanitzat no endurit, àdhuc proveïts de llurs accessoris

(juntes, colzes, unions, per exemple):
4%

4010 Corretges transportadores o de transmissió, de cautxú vulcanitzat: 4%
4011 Pneumàtics nous, de cautxú: 4%
4012 Pneumàtics recautxutats o usats, de cautxú; cobertes, bandes de rodament amovibles

per a pneumàtics i “flaps”, de cautxú:
4%

4013 Cambres d’aire, de cautxú: 4%
4014 Articles d’higiene o de farmàcia (incloses les tetines), de cautxú vulcanitzat no endu-

rit, àdhuc amb parts de cautxú endurit:
4%

4015 Vestits i accessoris de la indumentària (inclosos els guants) de cautxú vulcanitzat no
endurit, per a tots els usos:

4%

4016 Altres articles de cautxú vulcanitzat no endurit: 4%
4017 Cautxú endurit (ebonita, per exemple) en totes les formes, inclosos deixalles i bo-

cins; articles de cautxú endurit:
4%

4101 Pells en brut de bovins o d’equins (fresques, o salades, assecades, encalcinades, pico-
lades o conservades altrament, però no adobades ni apergaminades ni preparades al-
trament), àdhuc depilades o tallades pel llarg:

4%

4102 Pells en brut d’ovins (fresques, o salades, assecades, encalcinades picolades o conser-
vades altrament, però no adobades ni apergaminades ni preparades altrament), àd-
huc depilades o tallades pel llarg, altres que les excloses per la nota 1 c) del present
capítol

4%

4103 Altres pells en brut (fresques, o salades, assecades, encalcinades, picolades o conser-
vades altrament, però no adobades ni apergaminades ni preparades altrament), à-
dhuc depilades o tallades pel llarg, altres que les excloses per les notes 1 b) o 1c) del
present capítol

4%

4104 Cuirs i pells depilats de bovins i pells depilades d’equins, preparats, altres que els
dels núms. 4108 o 4109:

4%

4105 Pells depilades d’ovins, preparades, altres que les dels núms. 4108 0 4109: 4%
4106 Pells depilades de cabrums, preparades, altres que les dels núms. 4108 o 4109: 4%
4107 Pells depilades d’altres animals i pells d’animals sense pèls, preparades, altres que

les dels núms. 4108 o 4109:
4%

4108 Cuirs i pells acamussats (inclosa la camussa combinada): 4%
4109 Cuirs i pells envernissats o placats; cuirs i pells metal.litzats 4%
4110 Retalls i altres residus de cuir o de pells preparats o de cuir reconstituït, no utilitza-

bles per a la fabricació d’articles de cuir; serradures, pólvores i farina de cuir
4%

4111 Cuir reconstituït, a base de cuir o de fibres de cuir, en plaques, fulls o tires, àdhuc en-
rotllats

4%

4201 Articles de selleria o d’albarderia per a tota mena d’animals (inclosos cabestres, ron-
sals, genolleres, morrions, cobertes de selles, alforges, capes per a gossos i articles si-
milars), de tots els materials

4%
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4202 Baguls, maletes i maletins, inclosos els necessers de tocador i els maletins portadocu-
ments, les carteres (de mà i d’esquena), els estoigs per a ulleres i per a binocles, apa-
rells fotogràfics, cambres de cinema o de televisió, instruments de música o armes, i
receptacles similars; bosses de viatge, estoigs de tocador, motxilles, portamonedes,
bosses per a provisions, carpetes, moneders, portacartes, petaques, estoigs de cigar-
rets, estoigs d’eines, bosses per a articles d’esport, estoigs per a flascons o joies, pol-
voreres, cofrets per a 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 o de paper

4%

4203 Vestits i accessoris de la indumentària, de cuir natural o reconstituït: 4%
4204 Articles de cuir natural o reconstituït, per a usos tècnics: 4%
4205 Altres articles de cuir natural o reconstituït 4%
4206 Articles fets de budells de be, de bou o d’altres animals, de bufetes o de tendons: 4%
4301 Pelleteries en brut (inclosos els caps, les cues, les potes i altres trossos utilitzables en

pelleteries), altres que les pells en brut dels núms. 4101, 4102 o 4103:
4%

excepte:
4301.10.00 de visons, senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes
4301.70.10 de bebès foca “de mantell blanc” o de “dors blau”
4302 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. 4303:

4%

4303 Vestits, accessoris de la indumentària i altres articles a base de pelleteries: 4%
4304 Pelleteries factícies i articles fets de pelleteries factícies 4%
4401 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 aglo-
merats en forma de buscalls, briquetes, boles o formes similars

4%

4402 Carbó vegetal (inclòs el carbó de clofolles o de nous), àdhuc aglomerat 4%
4403 Fustes en brut, àdhuc escorcades, desbastades o escairades: 4%
4404 Fustes per a cèrcols de bótes; perxells fendits; estaques de fusta, afuades, no serra-

des longitudinalment; fustes simplement desbastades o arrodonides, però no torneja-
des ni corbades ni treballades altrament, per a bastons, paraigües, mànecs d’eines o
usos similars; llistons, fulloles, tires de fusta i similars

4%

4405 Llana (palla) de fusta; farina de fusta 4%
4406 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars 4%
4407 Fustes serrades longitudinalment, tallades o descargolades, àdhuc ribotejades, tos-

quejades o enganxades per juntura digital, d’un gruix superior a 6 mm:
4%

4408 Xapes de fusta i fulloles per a contraplacats (àdhuc ajuntades) i altres fustes serrades
longitudinalment, tallades o descargolades, àdhuc ribotejades, tosquejades o engan-
xades per juntura digital, d’un gruix no superior a 6 mm:

4%

4409 Fustes (incloses les lamines i frisos per a parquets, no ajuntats) perfilades (acanala-
des, ranurades, boetades, engalzades, aixamfranades, unides en V, motllurades, arro-
donides o similars) tot al llarg d’un o de diversos gruixos o cares, àdhuc ribotejades,
tosquejades o enganxades per juntura digital

4%

4410 Pannells de partícules i pannells similars, de fusta o d’altres matèries llenyoses, à-
dhuc aglomerades amb resines o altres adhesius orgànics

4%

4411 Pannells de fibres de fusta o d’altres matèries llenyoses, àdhuc aglomerades amb resi-
nes o altres adhesius orgànics

4%

4412 Contraplacats, placats i estratificats similars: 4%
4413 Fustes anomenades “densificades”, en blocs, xapes, lamines o perfil 4%
4414 Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls o objectes similars: 4%
4415 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:
4%

4416 Botes, cups, cubells i altres articles de boteria i llurs parts, de fusta, incloses les posts
per a fer dogues:

4%

4417 Eines, muntures i mànecs d’eines, muntures de raspalls, mànecs d’escombra o de ras-
palls, de fusta; formes i tensors de fusta per a sabates:

4%

4418 Treballs de fusteria i peces d’estructura per a la construcció, inclosos els pannells
cel.lulars, els pannells per a parquets i les planxes ("shingles" i “shakes”) de fusta:

4%
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4419 Articles de fusta per a la taula o la cuina: 4%
4420 Fustes de marqueteria i fustes incrustades; cofres, escrinys i estoigs per a joieria o or-

febreria, i articles similars, de fusta; estatuetes i altres objectes d’ornament, de fusta;
articles de mobiliari de fusta no pertanyents al capítol 94

4%

4421 Altres articles de fusta: 4%
4501 Suro natural en brut o simplement preparat; residus de suro; suro triturat, granulat o

polvoritzat
4%

4502 Suro natural, descrostat o simplement escairat, o en cubs, plaques, fulls o tires de for-
ma quadrada o rectangular (inclosos els escalaborns amb arestes vives per a taps)

4%

4503 Articles de suro natural: 4%
4504 Suro aglomerat (amb agent aglomerant o sense) i articles de suro aglomerat: 4%
4601 Trenats i articles similars de matèries per a trenar, àdhuc units en tires; matèries per a

trenar, trenats i articles similars fets de matèries per a trenar, teixits o paral.lelitzats,
plans, àdhuc acabats (estores, estoretes i encanyissats, per exemple)

4%

4602 Articles de cistelleria obtinguts directament en forma a partir de matèries per a trenar
o confeccionats amb l’ajut dels articles del núm. 4601; articles de luffa:

4%

4701 Pastes mecàniques de fusta: 4%
4702 Pastes químiques de fusta, per a dissoldre 4%
4703 Pastes químiques de fusta, a la sosa o al sulfat, altres que les pastes per a dissoldre 4%
4704 Pastes químiques de fusta, al bisulfit, altres que les pastes per a dissoldre 4%
4705 Pastes semiquímiques de fusta 4%
4706 Pastes d’altres matèries fibroses cel.lulòsiques 4%
4707 Deixalles i rebuigs de paper o de cartró 4%
4801 Paper de diari, en rotlles o en fulls: 4%
4802 Papers i cartrons, no revestits (couchès) ni untats, dels tipus emprats per a l’escriptu-

ra, la impressió o altres fins gràfics, i papers i cartrons per a targes de perforar, en rot-
lles o en fulls, altres que els papers dels núms. 4801 o 4803; papers i cartrons formats
full per full (papers a mà)

4%

4803 Papers dels tipus emprats com a paper higiènic, papers per a treure maquillatges,
com a eixugamans, com a tovallons, o papers similars per a usos domèstics, d’higie-
ne o de tocador, buata de cel.lulosa i capes de fibres de cel.lulosa, àdhuc crespats,
plegats, gofrats, estampats, perforats, acolorits superficialment, decorats superficial-
ment o impresos, en rotlles d’una amplada superior a 36 cm o en full de forma qua-
drada o rectangular de la qual un costat com a mínim sigui superior a 36 cm en estat
no plegat

4%

4804 Papers i cartrons d’embalatge, no “couchès” ni untats, en rotlles o en fulls, altres que
els dels núms. 4802 o 4803

4%

4805 Altres papers i cartrons, no “couchès” ni untats, en rotlles o en fulls: 4%
4806 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:
4%

4807 Papers i cartrons units plans per encolatge, no “couchès” ni untat a la superfície ni
impregnats, àdhuc reforçats interiorment, en rotlles o en fulls:

4%

4808 Papers i cartrons ondulats (àdhuc amb recobriment per encolatge), crespats, plegats,
gofrats, estampats o perforats, en rotlles en fulls, altres que els dels núms. 4803 o
4818:

4%

4809 Papers carbó, papers anomenats “autocopiadors” i altres papers per a duplicació o re-
ports (inclosos els papers “couchès”, untats o impregnats per a plantilles (stencils) o
per a planxes offset), àdhuc impresos, en rotlles d’una amplada superior a 36 cm o
en fulls de forma quadrada o rectangular de la qual un costat, com a mínim, sigui su-
perior a 36 cm en estat no plegat

4%

4810 Papers i cartrons “couchès” al caolí o a base d’altres substàncies inorgàniques per
una o per les dues cares, amb o sense aglomerant exclosos qualsevol altre revesti-
ment o untatge, àdhuc acolorits superficialment, decorats superficialment o impre-
sos, en rotlles o en fulls

4%

4811 Papers, cartrons, buata de cel.lulosa i capes de fibres de cel.lulosa “couchès”, untats,
impregnats, recoberts, acolorits a la superfície, decorats superficialment o impresos,
en rotlles o en fulls, altres que els productes dels núms. 4803, 4809, 4810 o 4818

4%

4812 Blocs de filtre i plaques de filtre, de pasta de paper 4%
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4813 Paper de fumar, àdhuc tallat a format o en llibrets o en tubs: 4%
4814 Papers pintats i revestiments murals similars; vitrofònies: 4%
4815 Material de cobrir parquets amb suports de paper o de cartró, àdhuc tallats 4%
4816 Papers carbó, papers anomenats “autocopiadors” i altres papers per a duplicació o

reports (altres que els del núm. 4809), plantilles (stencils" completes i planxes offset,
de paper, àdhuc condicionat en capses:

4%

4817 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:

4%

4818 Paper higiènic, mocadors, papers per a treure maquillatges, eixugamans, tovalles, to-
vallons, bolquers per a bebès, compreses i tampons higiènics, llençols i articles simi-
lars per a usos domèstics, de tocador, higiènics o hospitalaris, vestits i accessoris de
la indumentària de pasta de paper, de paper, de buata de cel.lulosa o de capes de fi-
bres de cel.lulosa

4%

4819 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 si-
milars:

4%

4820 Registres, llibres de comptabilitat, carnets (de notes, de comandes, de rebuts), agen-
des, blocs memoràndum, blocs de paper de cartes i articles similars, quaderns, carpe-
tes 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; àl-
bums per a mostraris o per a col.leccions i cobertes per a llibres, de paper o de cartró

4%

4821 Etiquetes de tota mena, de paper o de cartró, impreses o no: 4%
4822 Tambors, bobines, rodets, canons i suports similars, de pasta de paper, de paper o

de cartró, àdhuc perforats o endurits:
4%

4823 Altres papers, cartrons, buata de cel.lulosa i capes de fibres de cel.lulosa tallats a for-
mat; altres articles de pasta de paper, de paper, de cartró, de buata de cel.lulosa o de
capes de fibres de cel.lulosa:

4%

4903 Albums o llibres il.lustrats i àlbums per a dibuixar o acolorir, per a infants 4%
4904 Música manuscrita o impresa, il.lustrada o no, àdhuc relligada 4%
4905 Treballs cartogràfics de tota mena, inclosos els mapes murals, els plànols topogràfics

i els globus, impresos:
4%

4906 Plànols i dibuixos d’arquitectes, d’enginyers i altres plànols i dibuixos industrials, co-
mercials, topogràfics o similars, obtinguts d’un original a mà; textos escrits a mà; re-
produccions fotogràfiques damunt paper sensibilitzat i còpies obtingudes al carbó
dels plànols, dibuixos o textos acabats d’esmentar

4%

4907 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:

4%

4908 Calcomanies de tota mena: 4%
4909 Targes postals impreses o il.lustrades; targes impreses amb mots de felicitació o mis-

satges personals, àdhuc il.lustrades, amb o sense sobres, ornaments o aplicacions:
4%

4910 Calendaris de tota mena, impresos, inclosos els blocs calendari per a arrencar-ne els
fulls

4%

4911 Altres impresos, inclosos estampes, gravats i fotografies: 4%
5001 Capolls de cucs de seda aptes per al debanatge 4%
5002 Seda greja (no torçada) 4%
5003 Residus de seda (inclosos els capolls no debanables, els residus de fils i les filagarses) 4%
5004 Fils de seda (altres que els fils de residus de seda) no condicionats per a la venda al

detall
4%

5005 Fils de residus de seda, no condicionats per a la venda al detall 4%
5006 Fils de seda o de residus de seda, condicionats per a la venda al detall; pèl de Messi-

na (crin de Florència):
4%

5007 Teixits de seda o de residus de seda: 4%
5101 Llanes, no cardades ni pentinades 4%
5102 Pèls fins o bastos, no cardats ni pentinats: 4%
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5103 Deixalles de llana o de pèls fins o bastos, incloses les deixalles de fils, però excloses
les filagarses

4%

5104 Filagarses de llana o de pèls fins o bastos 4%
5105 Llana, pèls fins o bastos, cardats o pentinats (inclosa la “llana pentinada a pes”): 4%
5106 Fils de llana cardada, no condicionats per a la venda al detall: 4%
5107 Fils de llana pentinada, no condicionats per a la venda al detall: 4%
5108 Fils de pèls fins, cardats o pentinats, no condicionats per a la venda al detall 4%
5109 Fils de llana o de pèls fins, condicionats per a la venda al detall: 4%
5110 Fils de pèls bastos o de crin (inclosos els fils de crin cargolats), àdhuc condicionats

per a la venda al detall
4%

5111 Teixits de llana cardada o de pèls fins cardats: 4%
5112 Teixits de llana pentinada o de pèls fins pentinats: 4%
5113 Teixits de pels bastos o de crin 4%
5201 Cotó, no cardat ni pentinat: 4%
5202 Deixalles de cltó (incloses les deixalles de fils i les filagarses) 4%
5203 Cotó, cardat o pentinat 4%
5204 Fils de cosir de cotó, àdhuc condicionats per a la venda al detall: 4%
5205 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
4%

5206 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

4%

5207 Fils de cotó (altres que els fils de cosir) condicionats per a la venda al detall 4%
5208 Teixits de cotó, amb un mínim del 85% en pes de cotó, d’un pes no superior a 200

g/m2:
4%

5209 Teixits de cotó, amb un mínim del 85% en pes de cotó, d’un pes superior a 200 g/m2: 4%
5210 Teixits de cotó, que continguin menys del 85% en pes de cotó, barrejats principal-

ment o únicament amb fibres sintètiques o artificials, d’un pes no superior a 200
g/m2:

4%

5211 Teixits de cotó, que continguin menys del 85% en pes de cotó, barrejats principal-
ment o únicament amb fibres sintètiques o artificials, d’un pes superior a 200 g/m2:

4%

5212 Altres teixits de cotó: 4%
5301 Lli en brut o treballat, però no filat; estopes i residus de lli (inclosos els residus de fils

i les filagarses):
4%

5302 Cànem (Cannabis sativa L.) en brut o treballat, però no filat; estopes i residus de cà-
nem (inclosos els residus de fils i les filagarses):

4%

5303 Jute i altres fibres tèxtils de Libèria (exclosos el lli, el cànem i el rami), en brut o treba-
llats, però no filats; estopes i residus d’aquestes fibres (inclosos els residus de fils i les
filagarses)

4%

5304 Sisal i altres fibres tèxtils del gènere Agave, en brut o treballats, però no filats; esto-
pes i residus d’aquestes fibres (inclosos els residus de fils i les filagarses)

4%

5305 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; esto-
pes i residus d’aquestes fibres (inclosos els residus de fils i les filagarses)

4%

5306 Fils de lli 4%
5307 Fils de jute o d’altres fibres tèxtils de Libèria del núm. 5303: 4%
5308 Fils d’altres fibres tèxtils vegetals; fils de paper: 4%
5309 Teixits de lli: 4%
5310 Teixits de jute o d’altres fibres tèxtils de Libèria del núm.5303 4%
5311 Teixits d’altres fibres tèxtils vegetals; teixits de fils de paper: 4%
5401 Fils de cosir fets de filaments sintètics o artificials, àdhuc condicionats per a la venda

al detall:
4%

5402 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:

4%

5403 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

4%
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5404 Monofilaments sintètics de 67 decitex o mès, dels quals la dimensió mès 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 sigui
superior a 5mm

4%

5405 Monofilaments artificials de 67 decitex o més, dels quals la dimensió més gran de la
secció tranversal 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 sigui su-
perior a 5mm

4%

5406 Fils de filaments sintètics o artificials (altres que els fils de cosir), condicionats per a
la venda al detall:

4%

5407 Teixits de fils de filaments sintètics, inclosos els teixits obtinguts a partir dels produc-
tes del núm. 5404:

4%

5408 Teixits de fils de filaments artificials, inclosos els teixits obtinguts a partir dels produc-
tes del núm. 5405:

4%

5501 Cables de filaments sintètics: 4%
5502 Cables de filaments artificials: 4%
5503 Fibres sintètiques discontínues, no cardades ni pentinades, ni transformades altra-

ment per a la filatura:
4%

5504 Fibres artificials discontínues, no cardades ni pentinades, ni transformades altrament
per a la filatura

4%

5505 Residus de fibres sintètiques o artificials (incloses les fibres curtes, els residus de fils i
les filagarses)

4%

5506 Fibres sintètiques discontínues, cardades, pentinades o transformades altrament per
a la filatura:

4%

5507 Fibres artificials discontínues, cardades, pentinades o transformades altrament per a
la filatura

4%

5508 Fils de cosir de fibres sintètiques o artificials discontínues, àdhuc condicionats per a
la venda al detall:

4%

5509 Fils de fibres sintètiques discontínues (altres que els fils de cosir), no condicionats
per a la venda al detall:

4%

5510 Fils de fibres artificials discontínues (altres que els fils de cosir), no condicionats per
a la venda al detall:

4%

5511 Fils de fibres sintètiques o artificials discontínues (altres que els fils de cosir), condi-
cionats per a la venda al detall:

4%

5512 Teixits de fibres sintètiques discontínues que continguin un mínim del 85% en pes de
fibres sintètiques discontínues:

4%

5513 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 supe-
rior a 170 g/m2:

4%

5514 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:

4%

5515 Altres teixits de fibres sintètiques discontínues: 4%
5516 Teixits de fibres artificials discontínues: 4%
5601 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:
4%

5602 Feltres, àdhuc impregnats, untats, recoberts o estratificats: 4%
5603 No-teixits, àdhuc impregnats, untats, recoberts o estratificats: 4%
5604 Fils i cordes de cautxú, recoberts de matèries tèxtils i fils tèxtils, làmines i formes simi-

lars dels núms. 5404 o 5405, impregnats, untats, recoberts o enfundats de cautxú o
de matèria plàstica:

4%

5605 Filats metàl.lics i fils metal.litzats, àdhuc cargolats, constituïts per fils tèxtils, làmines o
formes similars dels núms. 5404 o 5405, combinats amb metall en forma de fils, de là-
mines o de pólvores, o recoberts de metall

4%

5606 Fils cargolats, làmines i formes similars dels núms. 5404 o 5405 cargolades, altres que
els del núm. 5605 i altres que els fils de crin cargolats; fils d’eruga; fils anomenats “de
cadeneta”:

4%
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5607 Cordills, cordes i caps, trenats o no, àdhuc impregnats, untats, recoberts o enfundats
de cautxú o de matèria plàstica:

4%

5608 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 matè-
ries tèxtils:

4%

5609 Articles fets de fils, làmines o formes similars dels núms. 5404 o 5405, cordills, cordes
o caps, no esmentats ni inclosos en altres partides

4%

5701 Catifes de matèries tèxtils, de punt nuat o cargolat, àdhuc confeccionades: 4%
5702 Catifes i altres revestiments per al sòl fets de matèries tèxtils, teixits, no atofats ni en-

flocats, àdhuc confeccionats, incloses les catifes anomenades “kelim” o “kilim”,
“schumacks” o “sumak”, “karamania” i catifes similars teixides a mà

4%

5703 Catifes i altres revestiments per al sòl fets de matèries tèxtils, atofats, àdhuc confeccio-
nats:

4%

5704 Catifes i altres revestiments per al sòl, de feltre, no atofats ni enflocats, àdhuc confec-
cionats:

4%

5705 Altres catifes i revestiments per al sòl de matèries tèxtils, àdhuc confeccionats: 4%
5801 Velluts i pelfes teixits i teixits de pelfó, altres que els articles del núm. 5806: 4%
5802 Teixits arrissats del gènere esponja, altres que els articles del núm.5806 i superfícies

tèxtils atofades, altres que els productes del núm.5703
4%

5803 Teixits de punt de gasa, altres que els articles del núm. 5806: 4%
5804 Tuls, tuls de bobinot i teixits de malles nuades; randes en peces, en tires o amb mo-

tius:
4%

5805 Tapissos teixits a mà (gènere Gobelins, Flandes, Aubusson, Beauvais i similars) i ta-
pissos fets amb agulla (brodats, amb punt de creu, per exemple), àdhuc confeccio-
nats

4%

5806 Cintes altres que els articles del núm. 5807; cintes sense trama, de fils o fibres pa-
ral.lelitzats i encolats:

4%

5807 Etiquetes, escuts i articles similars de matèries tèxtils, en peces, en cintes o tallats, no
brodats:

4%

5808 Trenats en peces; articles de passamaneria i articles ornamentals anàlegs, en peces,
sense brodats, altres que els de generes de punt; borles, borlins, flocs, plomalls, pom-
pons i articles similars:

4%

5809 Teixits de fils de metall i teixits de filats metàl.lics o de fils tèxtils metal.litzats del
núm. 5605, dels tipus emprats per al vestit, el mobiliari i usos similars, no esmentats
ni inclosos en altres partides

4%

5810 Brodats en peces, en tires o amb motius: 4%
5811 Productes tèxtils en peces, formats d’una o varies capes de matèries tèxtils associa-

des a una matèria per omplir, picades, capitonades o altrament tancades, altres que
els brodats del núm. 5810

4%

5901 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
dibuixi teles preparades per a la pintura; bocaram i teixits similars encarcarats del ti-
pus emprats en capelleria

4%

5902 Teles tramades per a pneumàtics obtingudes a partir de fils d’alta tenacitat de niló o
d’altres poliamides, de poliesters o de raió viscosa:

4%

5903 Teixits impregnats, untats o recoberts de matèria plàstica o estratificats amb matèria
plàstica, altres que els del núm. 5902:

4%

5904 Linòleums, àdhuc retallats; revestiments de sal consistents en una capa o un recobri-
ment aplicat damunt un suport tèxtil, àdhuc retallats:

4%

5905 Revestiments murals de matèries tèxtils: 4%
5906 Teixits cautxutats, altres que els del núm. 5902: 4%
5907 Altres teixits impregnats, untats o recoberts; teles pintades per a decorats de teatres,

fons de taller o usos anàlegs
4%

5908 Blens teixits, trenats o de punt, de matèries tèxtils, per a llums d’oli, fogonets, ence-
nedors, espelmes o similars; maniguets d’incandescència i teixits tubulars de punt
per a llur fabricació, àdhuc impregnats

4%

5909 Conduccions per a bombes i tubs similars, de matèries tèxtils, àdhuc amb armadures
o accessoris d’altres matèries

4%
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5910 Corretges transportadores o de transmissió de matèries tèxtils, àdhuc reforçades amb
metall o amb altres matèries

4%

5911 Productes i articles tèxtils per a usos tècnics, especificats a la nota 7 del present capí-
tol:

4%

6001 Velluts, pelfes (inclosos els generes anomenats “de pèl llarg”) i generes arrissats, de
punt:

4%

6002 Altres generes de punt: 4%
6101 Abrics, capots, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de gènere de punt, per a

homes o nois, exclosos els articles del núm. 6103:
4%

6102 Abrics, capots, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de gènere de punt, per a
dones o noies, exclosos els articles del núm. 6104:

4%

6103 Vestits, conjunts, americanes, jaquetes, pantalons llargs, granotes amb tirants, panta-
lons curts i shorts (altres que eslips de bany), de gènere de punt, per a homes o nois:

4%

6104 Vestits jaqueta, conjunts, jaquetes, vestits, faldilles, faldilles-pantalons, pantalons
llargs, granotes amb tirants, pantalons curts i shorts (altres que eslips de bany), de gè-
nere de punt, per a dones o noies:

4%

6105 Camises i camisetes, de gènere de punt, per a homes o nois: 4%
6106 Bruses amples, bruses normals, bruses camiseres i camisetes, de gènere de punt, per

a dones o noies:
4%

6107 Eslips, calçotets, camises de nit, pijames, barnussos de bany, bates i articles similars,
de gènere de punt, per a homes o nois:

4%

6108 Combinacions o fons de vestits, faldilles interiors, eslips, camises de nit, pijames, ba-
tes, barnussos de bany, batins i articles similars, de gènere de punt, per a dones o
noies:

4%

6109 T-shirts i samarretes, de gènere de punt: 4%
6110 Jerseis, pullovers, xandalls, armilles i articles similars, incloses les garibaldines, de gè-

nere de punt:
4%

6111 Vestits i accessoris del vestit, de gènere de punt, per a nadons 4%
6112 Vestits sobreposats d’esport (trainings), combinacions i conjunts d’esquí, vestits, pan-

talonets i eslips de bany, de gènere de punt:
4%

6113 Vestits confeccionats de teixits de gènere de punt dels núms. 5903, 5906 o 5907: 4%
6114 Altres vestits, de gènere de punt: 4%
6115 “Panties” (calces-mitges), mitges, mitjons llargs, mitjons curts i altres articles per als

peus, incloses les mitges per a varices, de gènere de punt:
4%

6116 Guants de gènere de punt: 4%
6117 Altres accessoris confeccionats del vestit, de gènere de punt; parts de vestits o d’ac-

cessoris del vestit, de gènere de punt:
4%

6201 Abrics, capots, capes, anoracs, caçadores i articles similars, per a homes o nois, exclo-
sos els articles del núm. 6203:

4%

6202 Abrics, capots, capes, anoracs, caçadores i articles similars, per a dones o noies, ex-
closos els articles del núm. 6204:

4%

6203 Vestits, conjunts, americanes, jaquetes, pantalons llargs, granotes amb tirants, panta-
lons curts i shorts (altres que eslips de bany), per a homes o nois:

4%

6204 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:

4%

6205 Camises i camisetes, per a homes o nois: 4%
6206 Bruses amples, bruses normals, bruses camiseres i camisetes, per a dones o noies: 4%
6207 Samarretes, eslips, calçotets, camises de nit, pijames, barnussos de bany, bates i arti-

cles similars, per a homes o nois:
4%

6208 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 do-
nes o noies:

4%

6209 Vestits i accessoris del vestit per a nadons: 4%
6210 Vestits confeccionats de productes dels núms. 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907: 4%
6211 Vestits sobreposats d’esport (trainings), combinacions i conjunts d’esquí, vestits, pan-

talonets i eslips de bany; altres vestits:
4%
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6212 Sostenidors, faixes, cotilles, elàstics, lligacames i articles similars i llurs parts, àdhuc
de gènere de punt:

4%

6213 Mocadors de butxaca i mocadorets fins: 4%
6214 Xals, bufandes, mocadors de cap, tapaboques, tapacolls, mantellines, vels i articles si-

milars:
4%

6215 Corbates, corbatins i fulards: 4%
6216 Guants 4%
6217 Altres accessoris confeccionats del vestit; parts de vestits o d’accessoris del vestit, al-

tres que les del núm. 6212:
4%

6301 Flassades: 4%
6302 Roba de llit, de taula, de bany o de cuina: 4%
6303 Cortinetes de finestres, cortines i persianes d’interior; cortines curtes sobre finestres

(serrells) i estores de llit:
4%

6304 Altres articles de mobiliari, exceptuats els del núm. 9404: 4%
6305 Sacs i bosses d’embalatge: 4%
6306 Tendals i persianes d’exterior; tendes; veles per a embarcacions, planxes o patins de

vela; articles d’acampada:
4%

6307 Altres articles confeccionats, inclosos els patrons de vestits: 4%
6308 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’arti-
cles tèxtils similars, en embalatges per a la venda al detall

4%

6309 Articles de roba vella 4%
6310 Draps, cordills, cordes i caps, fets de matèries tèxtils, en forma de deixalles o d’arti-

cles fora d’ús:
4%

6401 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

4%

6402 Altres sabates amb soles exteriors i damunts de cautxú o de matèria plàstica: 4%
6403 Sabates amb soles exteriors de cautxú, matèria plàstica, cuir natural o reconstituït i da-

munt de cuir natural:
4%

6404 Sabates amb soles exteriors de cautxú, matèria plàstica, cuir natural o reconstituït i da-
munt de matèries tèxtils:

4%

6405 Altres sabates: 4%
6406 Parts de sabates (inclosos els damunts, àdhuc fixats a soles altres que les soles exte-

riors); soles interiors amovibles, plantilles i articles similars amovibles; polaines, ca-
malls i articles similars, i llurs parts:

4%

6501 Casquets no posats en forma ni en cèrcol, discos, cilindres, àdhuc fendits en el sentit
de l’alçada, de feltre, per a capells

4%

6502 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

4%

6503 Capells i altres articles per a cobrir el cap, de feltre, fabricats amb l’ajut dels casquets
o dels discos (ales) del núm. 6501, àdhuc ornats:

4%

6504 Capells i altres articles per a cobrir el cap, trenats o fabricats per la unió de tires de
qualsevol matèria, àdhuc ornats

4%

6505 Capells i altres articles per a 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), à-
dhuc ornats; rets i xarxes per als cabells, de qualsevol matèria, àdhuc ornades:

4%

6506 Altres capells i articles per a cobrir el cap, àdhuc ornats: 4%
6507 Cintes per a ornament interior, folres, cobertures, armedures, viseres i galteres per a

cistelleria
4%

6601 Paraigües, ombrel.les i para-sols (inclosos els bastons-paraigua, els para-sols de jardí
i articles similars):

4%

6602 Bastons, bastons-seients, fuets, xurriaques i articles similars 4%
6603 Parts, ornaments i accessoris per als articles dels núms. 6601 o 6602: 4%
6701 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. 0505, i els canons i tiges de plomes, treballats

4%
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6702 Flors, fullatges i fruits artificials i llurs parts; articles confeccionats a base de flors, fu-
llatges o fruits artificials:

4%

6703 Cabells recol.locats, desengruixits, blanquejats o preparats altrament; llana, pèls i al-
tres matèries tèxtils, preparats per a la fabricació de perruques o d’articles similars

4%

6704 Perruques, barbes, pestanyes, celles, blens i articles anàlegs fets de cabells, pèls o ma-
tèries tèxtils; articles fets de cabells, no esmentats ni inclosos en altres partides:

4%

6801 Llambordes de carrers, vorades de voravia i lloses de pavimentació, de pedres natu-
rals (altres que la pissarra)

4%

6802 Pedres de talla o de construcció (altres que la pissarra) treballades i productes fets
d’aquestes pedres, exceptuats els del núm. 6801; cubs, daus i articles similars per a
mosaics, de pedres naturals (inclosa la pissarra), àdhuc damunt suport; granulats, bo-
cins i pólvores de pedres naturals (inclosa la pissara), acolorits artificialment

4%

6803 Pissarra natural treballada i productes fets de pissarra natural o aglomerada: 4%
6804 Moles i articles similars, sense bancada, per a moldre, desfibrar, triturar, afilar, polir,

rectificar, tallar o esbocinar, pedres per a 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

4%

6805 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:

4%

6806 Llanes de cagaferro, d’escòries, de roca i llanes minerals similars; vermiculita expandi-
da, argiles expandides, escuma d’escòries i productes minerals similars expandits; ba-
rreges i productes a base de matèries minerals per a usos com a aïllants tèrmics o
sonors o bé per a l’absorció del so, exceptuats els dels núms. 6811 i 6812 o del capí-
tol 69

4%

6807 Productes d’asfalt o de matèries similars (pega de petroli, brea, per exemple): 4%
6808 Panells, planxes, quadrats, blocs i articles similars, de fibres vegetals, de palla, d’ence-

nalls, plaquetes, partícules, serradures o altres brosses de fusta, aglomerats amb ci-
ment, guix o altres lligants minerals

4%

6809 Productes fets de guix o de composicions a base de guix: 4%
6810 Productes fets de ciment, de formigó o de pedra artificial, àdhuc armats: 4%
6811 Productes fets d’amiant-ciment, de cel.lulosa-ciment o similars: 4%
6812 Amiant 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 núms. 6811 o 6813

4%

6813 Revestiments de fricció (plaques, rotlles, tires, segments, discos, volanderes, plaque-
tes, per exemple), sense muntar, per a frens, embragatges o qualsevol òrgan de fric-
ció, a base d’amiant, d’altres substàncies minerals o de cel.lulosa, àdhuc combinats
amb matèries tèxtils o d’altra mena.

4%

6814 Mica treballada i productes de mica, inclosa la mica aglomerada o reconstituïda, à-
dhuc damunt de suport de paper, de cartró o d’altres matèries

4%

6815 Productes fets de pedres o d’altres matèries minerals (inclosos els productes fets de
torba), no esmentats ni inclosos en altres partides:

4%

6901 Maons, lloses, rajoles i altres peces ceràmiques fets de farines silícies fòssils (kiesel-
guhr, tripolita, diatomita, per exemple) o de terres silícies anàlogues

4%

6902 Maons, lloses, rajoles i peces ceràmiques anàlogues de construcció, refractaris, altres
que els de farines silícies fòssils o de terres silícies anàlogues:

4%

6903 Altres articles ceràmics refractaris (retortes, gresols, mufles, bitlles, tampons, suports,
copel.les, tubs, conductes, revestiments, varetes, per exemple), altres que els fets de
farines silícies fòssils o de terres silícies anàlogues:

4%

6904 Maons de construcció, còdols d’emplenament, tapabiguetes i articles similars, de ce-
ràmica:

4%

6905 Teules, elements de xemeneia, conductes de fums, ornaments arquitectònics, de ce-
ràmica, i altres peces de terrissa per a la construcció:

4%

6906 Conduccions, canals de teulada i accessoris de canonades, de ceràmica 4%
6907 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:

4%
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6908 Rajoles i lloses de pavimentació o de revestiment, envernissades o esmaltades, de ce-
ràmica; cubs, daus i articles similars per a mosaics, envernissats o esmaltats, de cerà-
mica, àdhuc damunt de suport:

4%

6909 Aparells i articles per a usos químics o altres usos tècnics, de ceràmica; cóms, dipò-
sits i recipients similars per a l’economia rural, de ceràmica; càntirs i recipients simi-
lars de transport o d’embalatge, de ceràmica:

4%

6910 Aigüeres, lavabos, columnes de lavabos, banyeres, bidets, tasses de WC, dipòsits de
descarrega d’aigua, urinaris i aparells fixos similars per a usos sanitaris, de ceràmica:

4%

6911 Vaixella, altres articles de la llar o d’economia domestica i articles d’higiene o de to-
cador, de porcellana:

4%

6912 Vaixella, altres articles de la llar o d’economia domestica i articles d’higiene o de to-
cador, de ceràmica, altres que de porcellana:

4%

6913 Estatuetes i altres objectes d’ornamentació, de ceràmica: 4%
6914 Altres articles de ceràmica: 4%
7001 Vidre polvoritzat i altres deixalles i residus de vidre; vidre en massa: 4%
7002 Vidre en boletes (altres que les microesferes del núm. 7018), barres, varetes o tubs,

no treballat:
4%

7003 Vidre anomenat “colat”, en plaquès, fulls o perfils, àdhuc amb capa absorbent o re-
flectora, però no treballat altrament:

4%

7004 Vidre estirat o bufat, en fulls, àdhuc amb capa absorbent o reflectora, però no treba-
llat altrament:

4%

7005 Cristall (vidre flotat i vidre esmerilat o polit per una o per les dues cares) en plaquès
o en fulls, àdhuc amb capa absorbent o reflectora, però no treballat altrament:

4%

7006 Vidre dels núms. 7003, 7004 o 7005, corbat, bisellat, gravat, foradat, esmaltat o treba-
llat altrament, però no emmarcat ni associat a d’altres matèries:

4%

7007 Vidre de seguretat, consistent en vidres trempats o formats per fulls encolats els uns
amb els altres:

4%

7008 Vidrieres aïllants de parets múltiples: 4%
7009 Miralls de vidre, àdhuc emmarcats, inclosos els miralls retrovisors: 4%
7010 Bombones, ampolles, flascons, bocals, pots, embalatges tubulars, botelles i altres re-

cipients de transport o d’embalatge, de vidre; pots de conserves de vidre; taps, tapa-
dores i altres dispositius de tancament, de vidre:

4%

7011 Ampolles i cobertes tubulars, obertes, i llurs parts, de vidre, sense accessoris, per a
bombetes elèctriques, tubs catòdics o similars:

4%

7012 Ampolles de vidre per a termos o per a d’altres recipients isotèrmics, l’aïllament dels
quals s’obtè mitjançant el buit:

4%

7013 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 núms. 7010 o 7018:

4%

7014 Objectes de senyalització i elements d’òptica de vidre (altres que els del núm. 7015),
no treballats òpticament

4%

7015 Vidres de rellotgeria i vidres anàlegs, vidres per a òptica corrent o medica, bombats,
corbats, buidats o similars, no treballats òpticament; esferes (boles) buides i llurs seg-
ments, de vidre, per a la fabricació d’aquests vidres:

4%

7016 Llambordes, lloses, maons, rajoles, teules i altres articles, de vidre premsat o emmot-
llat, 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 vi-
tralls; vidre anomenat “multicel.lular” o vidre “escuma” en blocs, pannells, plaqués,
conquilles o formes similars

4%

7017 Objectes de vidre de laboratori, d’higiene o de farmàcia, àdhuc graduats o aforats: 4%
7018 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 1mm

4%

7019 Fibres de vidre (inclosa la llana de vidre) i articles fets d’aquestes matèries (fils, tei-
xits, per exemple):

4%

7020 Altres articles de vidre: 4%
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7016 Argent (inclòs l’argent daurat o vermell i l’argent platinat), en formes en brut o semi
treballades, o en pólvores

Exclusivament
7106.10.00 Pólvores 4%
7106.91.10 amb un títol del 999 per mil o més 4%
7106.91.90 amb un títol de menys del 999 per mil 4%
7201 Foses en brut i foses spiegel en lingots, masses o altres formes primàries 4%
7202 Ferroaliatges: 4%
7203 Productes ferrosos obtinguts per reducció directa de minerals de ferro i altres produc-

tes ferrosos esponjosos, a trossos, en esfèrules o en formes similars; ferro d’una pure-
sa mínima en pes del 99,94%, a trossos, en esfèrules o en formes similars; 

4%

7204 Deixalles i residus de fosa, de ferro o d’acer (ferralla); residus lingotats de ferro o
d’acer:

4%

7205 Granalles i pólvores de fosa en brut, de fosa spiegel, de ferro o d’acer 4%
7206 Ferro i acers no aliats en lingots o altres formes primàries, exclòs el ferro del núm.

7203:
4%

7207 Semiproductes de ferro o d’acers no aliats: 4%
7208 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
4%

7209 Productes laminats plans, de ferro o d’acers no aliats, d’una amplada de 600 mm o
mès, laminats en fred, no plaquejats ni revestits:

4%

7210 Productes laminats plans, de ferro o d’acers no aliats, d’una amplada de 600 mm o
mès, plaquejats o revestits:

4%

7211 Productes laminats plans, de ferro o d’acers no aliats, d’una amplada inferior a 600
mm, no plaquejats ni revestits:

4%

7212 Productes laminats plans, de ferro o d’acers no aliats, d’una amplada inferior a 600
mm, plaquejats o revestits:

4%

7213 Fil màquina de ferro o d’acers no aliats: 4%
7214 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 desprès del laminatge:
4%

7215 Altres barres de ferro o d’acers no aliats: 4%
7216 Perfils de ferro o d’acers no aliats: 4%
7217 Fils de ferro o d’acers no aliats: 4%
7218 Acers inoxidables en lingots o altres formes primàries; semiproductes fets d’acer ino-

xidables
4%

7219 Productes laminats plans fets d’acers inoxidables, d’una amplada de 600 mm o més 4%
7220 Productes laminats plans fets d’acers inoxidables, d’una amplada inferior a 600 mm: 4%
7221 Fil màquina fet d’acers inoxidables (CECA) 4%
7222 Barres i perfils fets d’acers inoxidables 4%
7223 Fils fets d’acers inoxidables 4%
7224 Altres acers aliats en lingots o altres formes primàries; semiproductes d’altres acers

aliats
4%

7225 Productes laminats plans fets d’altres acers aliats, d’una amplada de 600 mm o més 4%
7226 Productes laminats plans fets d’altres acers aliats, d’una amplada inferior a 600 mm 4%
7227 Fil màquina fet d’altres acers aliats 4%
7228 Barres i perfils fets d’altres acers aliats; barres buides interiorment per a perforacions,

fetes d’acers aliats o no aliats:
4%

7229 Fils fets d’altres acers aliats: 4%
7301 Planxes d’apuntalament de ferro o d’acer, àdhuc perforades o fetes d’elements units;

perfils obtinguts per soldadura, de ferro o d’acer:
4%

7302 Elements de vies fèrries, de fosa, de ferro o d’acer: carrils, contra-carrils 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 con-
cebudes per a la col.locació, la unió o la fixació dels carrils

4%

7303 Tubs, conduccions i perfils buits, fets de fosa: 4%
7304 Tubs, conduccions i perfils buits, sense soldadura, fets de ferro o d’acer: 4%
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7305 Altres tubs i conduccions (soldats o reblats, per exemple), de seccions interior i exte-
rior circulars, d’un diàmetre exterior superior a 406,4 mm, fets de ferro o d’acer

4%

7306 Altres tubs, conduccions i perfils buits (soldats, reblats, engrapats o amb els extrems
simplement en contacte, per exemple), fets de ferro o d’acer:

4%

7307 Accessoris de conduccions (unions, colzes, maniguets, per exemple), fets de fosa, de
ferro o d’acer:

4%

7308 Construccions i parts de construccions (ponts i elements de ponts, portes de resclo-
ses, torres, estructures, pilars, columnes, carcasses, cobertes, portes i finestres i llurs
marcs, bastiments i llindars, cortines metàl.liques, baranes, per exemple), fets de fo-
sa, de ferro o d’acer, exceptuades les construccions prefabricades del núm. 9406;
planxes, barres,perfils, tubs i similars, fets de fosa, de ferro o d’acer, preparats per és-
ser emprats en la construcció

4%

7309 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 ca-
lorífug

4%

7310 Dipòsits, bocois, tambors, bidons, llaunes i recipients similars, per a tota mena de ma-
tèries (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 re-
vestiment interior o calorífug

4%

7311 Recipients per a gasos comprimits o liquats, fets de fosa, de ferro o d’acer: 4%
7312 Caps, cables, trenats, bragues i articles similars, fets de ferro o d’acer, no aïllats per a

l’electricitat:
4%

7313 Filferrades espinoses de ferro o d’acer; entorxats, espinosos o no, fets de fils o de ti-
res de ferro o d’acer, dels tipus emprats per a tanques o cledes

4%

7314 Teles metàl.liques (incloses les teles continues o sens fi), enreixats i filats, fets de fils
de ferro o d’acer; planxes i cintes desplegades, de ferro o d’acer:

4%

7315 Cadenes, catenàries i llurs parts, fetes de fosa, de ferro o d’acer: 4%
7316 Ancores, garfis i llurs parts, fets de fosa, de ferro o d’acer 4%
7317 Puntes, claus, xinxetes, grapes afuades, gafets ondulats o bisellats i articles similars,

fets de fosa, de ferro o d’acer, àdhuc amb bota d’una altra matèria, exceptuats els que
tenen cabota de coure:

4%

7318 Cargols, perns, femelles, tirafons, ganxos roscats, reblons, clavilles, falques, volande-
res (incloses les volanderes destinades a fer molla) i articles similars, fets de fosa, de
ferro o d’acer:

4%

7319 Agulles de cosir, agulles de fer mitja, passadors, ganxets, punxons per a brodar i arti-
cles 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:

4%

7320 Molles i lamines de molles, de ferro o d’acer: 4%
7321 Estufes, calderes amb fogar, cuines (incloses les que poden emprar-se accessoria-

ment per a la calefacció central), barbacoes, brasers, fogons de gas, escalfaplats i apa-
rells no elèctrics similars, d’ús domèstic, així com llurs parts, de fosa, de ferro o d’acer

4%

7322 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 tambè poden funcionar com a distribuïdors d’aire fresc o condicionat), de cale-
facció no elèctrica, a base d’un ventilador o d’una manxa amb motor, i llurs parts, de
fosa, de ferro o d’acer

4%

7323 Articles de la llar o d’economia domèstica, i llurs parts, de fosa, de ferro o d’acer; fre-
galls de ferro o d’acer; esponges, eixugalls, guants i articles similars per a fregar, polir
o usos anàlegs, de ferro o d’acer:

4%

7324 Articles d’higiene o de tocador, i llurs parts, de fosa, de ferro o d’acer: 4%
7325 Altres articles emmotllats de fosa, de ferro o d’acer: 4%
7326 Altres articles de ferro o d’acer: 4%
7401 Mates de coure; coure de cement (precipitat de coure): 4%
7402 Coure no afinat; ànodes de coure per a afinament electrolític 4%
7403 Coure afinat i aliatges de coure en forma bruta: 4%
7404 Deixalles i residus de coure 4%
7405 Aliatges mares de coure 4%
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7406 Pólvores i palletes de coure 4%
7407 Barres i perfils de coure: 4%
7408 Fils de coure: 4%
7409 Planxes i tires de coure, d’un gruix superior a 0,15 mm: 4%
7410 Lamines i tires primes de coure (àdhuc estampades o fixades damunt de paper, car-

tró, matèria plàstica o suports similars) d’un gruix no superior a 0,15 mm (suport no
inclòs):

4%

7411 Tubs i conduccions de coure: 4%
7412 Accessoris de conduccions (unions, colzes, maniguets, per exemple), de coure: 4%
7413 Caps, cables, trenats i articles similars, de coure, no aïllats per a l’electricitat: 4%
7414 Teles metàl.liques (incloses les teles contínues o sens fi) enreixats i filats, fets de fils

de coure; planxes i cintes desplegades, de coure
4%

7415 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

4%

7416 Molles de coure 4%
7417 Aparells no elèctrics de cocció o de calefacció dels tipus emprats per a usos domès-

tics, i llurs parts, de coure
4%

7418 Articles de la llar o d’economia domestica, d’higiene o de tocador, i llurs parts, de
coure; esponges, eixugalls, guants i articles similars per a fregar, polir o usos anàlegs,
de coure:

4%

7419 Altres articles de coure: 4%
7501 Mates de níquel, “sinters” d’òxids de níquel i altres productes intermedis de la me-

tal.lúrgia del níquel
4%

7502 Níquel en forma bruta 4%
7503 Deixalles i residus de níquel 4%
7504 Pólvores i palletes de níquel 4%
7505 Barres, perfils i fils, de níquel 4%
7506 Planxes, tires i làmines, de níquel 4%
7507 Tubs, conduccions i accessoris de conduccions (unions, colzes, maniguets, per

exemple), de níquel
4%

7508 Altres articles de níquel: 4%
7601 Alumini en forma bruta: 4%
7602 Deixalles i residus d’alumini: 4%
7603 Pólvores i palletes d’alumini 4%
7604 Barres i perfils d’alumini: 4%
7605 Fils d’alumini 4%
7606 Planxes i tires d’alumini, d’un gruix superior a 0,2 mm: 4%
7607 Fulls i tires prims d’alumini (àdhuc estampats o fixats damunt de paper, cartró, matè-

ries plàstiques o suports similars) d’un gruix no superior a 0,2 mm (suport no inclòs):
4%

7608 Tubs i conduccions d’alumini: 4%
7609 Accessoris de conduccions (unions, colzes, maniguets, per exemple), d’alumini 4%
7610 Construccions i parts de construccions (ponts i elements de ponts, torres, estructu-

res, pilars, columnes, carcasses, cobertes, portes i finestres i llurs marcs, bastiments i
llindars, baranes, per exemple), d’alumini, exceptuades les construccions prefabrica-
des del núm. 9406; planxes, barres, perfils, tubs i similars, d’alumini, preparats per a
ésser emprats a la construcció

4%

7611 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 dis-
positius mecànics o tèrmics, àdhuc amb revestiment interior o calorifug

4%

7612 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:

4%

7613 Recipients d’alumini per a gasos comprimits o liquats 4%
7614 Caps, cables, trenats i similars, d’alumini, no aïllats per a l’electricitat 4%
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7615 Articles de la llar o d’economia domestica, d’higiene o de tocador, i llurs parts, d’alu-
mini; esponges, eixugalls, guants i articles similars per a fregar, polir o usos anàlegs,
d’alumini:

4%

7616 Altres articles d’alumini: 4%
7801 Plom en forma bruta: 4%
7802 Deixalles i residus de plom: 4%
7803 Barres, perfils i fils, de plom 4%
7804 Planxes, tires i làmines de plom; pólvores i palletes de plom 4%
7805 Tubs, conduccions i accessoris de conduccions (unions, colzes, maniguets, per exem-

ple), de plom
4%

7806 Altres articles de plom: 4%
7901 Zinc en forma bruta: 4%
7902 Deixalles i residus de zinc 4%
7903 Pols, pólvorres i palletes de zinc 4%
7904 Barres, perfils i fils, de zinc 4%
7905 Planxes, lamines i tires de zinc : 4%
7906 Tubs, tuberies i accessoris de tuberia de zinc 4%
7907 Altres articles de zinc: 4%
8001 Estany en forma bruta: 4%
8002 Deixalles i residus d’estany 4%
8003 Barres, perfils i fils d’estany 4%
8004 Planxes, làmines i tires d’estany, d’un gruix superior a 0,2 mm 4%
8005 Làmines i tires primes d’estany (àdhuc estampades o fixades damunt de paper, car-

tró, matèria plàstica o suports similars), d’un gruix no superior a 0,2 mm (suport no
inclòs); pólvores i palletes d’estany

4%

8006 Tubs, conduccions i accessoris de conduccions (unions, colzes, maniguets, per exem-
ple), d’estany

4%

8007 Altres articles d’estany 4%
8101 Tungstè (wolfram) i productes fets de tungstè, inclosos deixalles i residus: 4%
8102 Molibdè i productes fets de molibdè, incloses deixalles i residus 4%
8103 Tàntal i productes de tàntal, inclosos deixalles i residus 4%
8104 Magnesi i productes de magnesi, inclosos deixalles i residus 4%
8105 Mates de cobalt i altres productes intermedis de la metal.lúrgia del cobalt; cobalt i

productes de cobalt, inclosos deixalles i residus:
4%

8106 Bismut i productes de bismut, inclosos deixalles i residus 4%
8107 Cadmi i productes de cadmi, inclosos deixalles i residus 4%
8108 Titani i productes de titani, inclosos deixalles i residus: 4%
8109 Zirconi i productes de zirconi, inclosos deixalles i residus: 4%
8110 Antimoni i productes d’antimoni, inclosos deixalles i residus 4%
8111 Manganès i productes de manganès, inclosos deixalles i residus 4%
8112 Beril.li, crom, germani, vanadi, gal.li, hafni (celti), indi, niobi (columbi), reni i tal.li, ai-

xí com els productes fets d’aquests metalls, inclosos deixalles i residus
4%

8113 Cermets i productes a base de cermets, inclosos deixalles i residus 4%
8201 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

4%

8202 Serres de mà; fulles de serres de tota mena (incloses les freses-serra i les fulles no
dentades per a serrar):

4%

8203 Llimes, raspes, alicates (àdhuc de tall), tenalles, bocelles, cisalles per a metalls, talla-
tubs, tallaperns, trepants i eines similars, manuals:

4%

8204 Claus per a collar, manuals (incloses les claus dinamomètriques)i dolles per a collar
intercanviables, àdhuc amb mànecs:

4%

8205 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; mo-
les amb bancada, manuals o de pedal.

4%

Núm. 33 - any 10 - 8.7.1998 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 1119

 



8206 Eines de com a mínim dos dels núms. 8202 a 8205, condicionades en assortiments
per a la venda al detall

4%

8207 Eines intercanviables per a einam manual, mecànic o no, o per a màquines-eina (per
a embotir, estampar, contrastar, roscar, perforar, mandrinar, brotxar, fresar, tornejar,
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

4%

8208 Ganivets i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics: 4%
8209 Plaquets, varetes, puntes i ognectes similars per a eines, no muntats, constituïts per

carburs metèl.lics sinteritzats o per cermets
4%

8210 Aparells mecànics accionats a mà, de pes no superior a 10 kg, emprats per a prepa-
rar, condicionar o servir aliments o begudes:

4%

8211 Ganivets (altres que els del núm. 8208) de fulla tallant o dentada, inclosos els podalls
que es tanquen, i llurs fulles:

4%

8212 Estris d’afaitar i llurs fulles (inclosos els escalaborns en tires): 4%
8213 Tisores de doble tallant i llurs fulles 4%
8214 Altres articles de ganiveteria (tonedores, estellallenya, picoladores, trinxants de car-

nisser o de cuina i tallapapers, per exemple); eines i assortiments d’eines de manicu-
ra o de pedicura (incloses les llimes per a les ungles):

4%

8215 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:

4%

8301 Cadenats, panys i forrellats (amb clau, secrets o elèctrics), de metalls comuns; tan-
ques i muntures-tanca a base d’un pany, fets de metalls comuns; claus per a aquests
articles, fetes de metalls comuns:

4%

8302 Guarnicions, ferramenta i articles similars fets de metalls comuns per a mobles, por-
tes, escales, finestres, persianes, carrosseries, articles de selleria, baguls, cofres, ar-
ques o altres articles del gènere; penja-robes, penjadors, suports

4%

8303 Caixes de cabals, portes blindades i compartiments per a cambres fortes, cofres i cai-
xetes de seguretat i articles similars, fets de metalls comuns:

4%

8304 Arxivadors, fitxers, classificadors, portacòpies, estoigs per a llapis i plomes, portase-
gells i material i subministraments similars de despatx, fets de metalls comuns, exclo-
sos els mobles d’oficina del núm. 9403

4%

8305 Mecanismes per a relligar fulls mòbils o per a arxivadors, subjectacartes, angles per a
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

4%

8306 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, gra-
vats o similars, de metalls comuns; miralls fets de metalls comuns

4%

8307 Tubs flexibles fets de metalls comuns, àdhuc amb llurs accessoris: 4%
8308 Tanques, muntures-tanca, sivelles, sivelles-tanca, gafets, ganxets, ullets i articles simi-

lars, 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 me-
talls comuns; perles i palletes tallades, de metalls comuns

4%

8309 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’em-
balatge, fets de metalls comuns:

4%

8310 Plaques indicadores, plaques de rètol, plaques d’adreça i plaques similars, xifres, lle-
tres i rètols diversos, de metalls comuns, exclosos els del núm. 9405

4%

8311 Fils, varetes, tubs, plaques, elèctrodes i articles similars, de metalls comuns o de car-
burs 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 co-
muns aglomerats, per a metal.litzar per projecció

4%

8401 Reactors nuclears; elements combustibles (cartutxos) no irradiats pe a reactors nu-
clears; màquines i aparells per a la separació isotòpica

4%

8402 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 anomena-
des “d’aigua sobreescalfada”:

4%

8403 Calderes de calefacció central, altres que les del núm. 8402: 4%
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8404 Aparells auxiliars per a calderes dels núms. 8402 o 8403 (economitzadors, sobreescal-
fadors, aparells neteja-xemeneies o de recuperació de gasos, per exemple); conden-
sadors per a màquines de vapor:

4%

8405 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:

4%

8406 Turbines de vapor: 4%
8407 Motors de pistó alternatiu o giratori, amb encesa per guspira elèctrica (motors d’ex-

plosió):
4%

8408 Motors de pistó, amb encesa per compressió (motor dièsel o semidièsel): 4%
8409 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades als motors dels

núms. 8407 o 8408:
4%

8410 Turbines hidràuliques, rodes hidràuliques i llurs reguladors: 4%
8411 Turboreactors, turbopropulsors i altres turbines de gas: 4%
8412 Altres motors i màquines motrius: 4%
8413 Bombes per a líquids, àdhuc proveïdes de dispositiu mesurador; elevadors de líquids: 4%
8414 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:
4%

8415 Màquines i aparells de condicionament d’aire que inclouen un ventilador amb motor
i dispositius aptes per a modificar la temperatura i la humitat, inclosos aquells en els
quals el grau higromètric no pot ajustar-se separadament:

4%

8416 Cremadors per a l’alimentació de fogars, de combustibles líquids, de combustibles sò-
lids polvoritzats o de gas; fogars automàtics, inclosos llurs avantfogars, llurs reixes
mecàniques, llurs dispositius mecànics per a l’evacuació de les cendres i els disposi-
tius similars

4%

8417 Forns industrials o de laboratori, inclosos els incineradors, no elèctrics: 4%
8418 Refrigeradors, congeladors-conservadors i altres materials, màquines i aparells per a

la producció de fred, amb equipament elèctric o d’altra mena; bombes de calor altres
que les màquines i els aparells de condicionament d’aire del núm. 8415

4%

8419 Aparells i dispositius, àdhuc escalfats elèctricament, per al tractament de matèries mit-
jançant 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’assecatge, l’evaporació, la vaporització, la condensació o el refreda-
ment, altres que els aparells domèstics; escalfadors d’aigua no elèctrics, d’escalfa-
ment instantani o per acumulació.

4%

8420 Calandres i laminadors, altres que els destinats a metalls o al vidre, i corrons per a
aquestes màquines:

4%

8421 Centrifugadores, incloses les escorredores centrífugues; aparells per a filtrar o depu-
rar líquids o gasos:

4%

8422 Màquines per a rentar vaixella; màquines i aparells per a netejar o assecar ampolles o
altres recipients; màquines i aparells per a omplir, tancar, encapsular o etiquetar am-
polles, capses, bosses o altres continents; màquines i aparells per a empaquetar o em-
balar mercaderies; màquines i aparells per a gasificar begudes.

4%

8423 Aparells i instruments per a pesar, incloses les bàscules i balances per a verificar les
peces mecanitzades, però excloses les balances sensibles a pesos de 5 cg o inferiors;
pesos per a tota mena de balances:

4%

8424 Aparells mecànics (àdhuc manuals) per a projectar, dispersar o polvoritzar matèries li-
quides o en pols; extintors, àdhuc carregats; pistoles aerògrafes i aparells similars;
màquines i aparells de projectar sorra o vapor, i aparells similars de projecció

4%

8425 Ternals; torns i cabrestants; crics i gats: 4%
8426 Cabries; grues i transbordadors per cable; ponts corredissos, pòrtics de descarrega o

de manutenció, grues-pont, plataformes rodades i grues mòbils:
4%

8427 Carretons estibadors; altres carretons de manutenció proveïts de dispositiu elevador: 4%
8428 Altres màquines i aparells d’elevació, de carrega, de descarrega o de manutenció (as-

censors, escales mecàniques, transportadors, telefèrics, per exemple):
4%

8429 Esplanadores (bulldozers), esplanadores al biaix (angledozers), anivelladores, apla-
nadores (scrapers), pales mecàniques, excavadores, carregadors i pales carregado-
res, compactadores i piconadores, autopropulsats:

4%
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8430 Altres màquines i aparells de moviment de terres, anivellament, aplanament, excava-
ció, compactació, extracció o perforació del sòl o de minerals; martinets i màquines
per a arrencar estaques; màquines llevaneu:

4%

8431 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades a les màquines
o als aparells dels múms. 8425 a 8430:

4%

8432 Màquines, aparells i ginys agrícoles, hortícoles o forestals per a preparar o treballar la
terra o per al cultiu; corrons per a gespa o per a camps d’esport:

4%

8433 Màquines, aparells i ginys per a la recol.lecció o la batuda de productes agrícoles, in-
closes les premses per a palla o farratge; tonedores d’herba i segadores; màquines
per a netejar o triar ous, fruita o altres productes agrícoles, altres que les màquines i
els aparells del núm. 8437

4%

8434 Màquines per a munyir i màquines i aparells d’explotacions lletera 4%
8435 Premses i trulls, molins i màquines i aparells anàlegs per a la fabricació del vi, de la

sidra, de sucs de fruita o de begudes similars:
4%

8436 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:

4%

8437 Màquines per a 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

4%

8438 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 mà-
quines i els aparells per a l’extracció o la preparació dels olis o greixos vegetals fixos
o animals

4%

8439 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

4%

8440 Màquines i aparells per a relligar o enquadernar, incloses les màquines que cusen els
fulls:

4%

8441 Altres màquines i aparells per a treballar la pasta de paper, el paper o el cartró, inclo-
ses les guillotines de tota mena:

4%

8442 Màquines, aparells i material (altres que les màquines-eina dels múms. 8456 a 8465)
per a fondre o compondre els caràcters d’impremta o per a preparar o fabricar clixès,
planxes, cilindres o altres òrgans impressors; caràcters d’impremta, clixés, planxes, ci-
lindres i altres órgans impressors; pedres litogràfiques, planxes, plaques i cilindres
preparats per a la impressió (aplanats, granejats o polits, per exemple)

4%

8443 Màquines i aparells d’imprimir i llurs màquines auxiliars: 4%
8444 Màquines per a l’extrusió, l’estiratge, la texturació o el seccionament de les matèries

tèxtils sintètiques o artificials
4%

8445 Màquines per a la preparació de les matèries tèxtils; màquines per a la filatura, el do-
blatge o el retorciment de matèries tèxtils, i altres màquines i aparells per a la fabrica-
ció 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 a fi d’em-
prar-los en les màquines dels núms. 8446 o 8447

4%

8446 Telers de teixir: 4%
8447 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
4%

8448 Màquines i aparells auxiliars per a les màquines dels múms. 8444, 8445, 8446 o 8447
(rateres, mecanismes Jacquard, trencaordits trencatrames, 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 núms. 8444,
8445, 8446 o 8447 (broques, aletes, assortiments per a cardes, pintes, barres corredis-
ses, fileres, llançadores, lliços i marcs de lliços, agulles, platines, ganxets, per exem-
ple)

4%

8449 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

4%

8450 Màquines de rentar roba, àdhuc amb dispositiu d’assecament: 4%
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8451 Màquines i aparells (altres que les màquines del núm. 8450) per a rentar, netejar, es-
córrer, assecar, planxar, premsar (incloses les premses de fixar), blanquejar, tenyir,
aprestar, acabar, untar o impregnar fils, teixits o articles fets de matèries tèxtils, i mà-
quines per a revestir els teixits o altres suports emprats per a la fabricació de recobri-
ments per a parquets com ara el linòleum; màquines per enrotllar, desenrotllar,
plegar i tallar teixits o per a fer-hi puntes

4%

8452 Màquines de cosir, altres que les màquines per a cosir els fulls del núm. 8440; mo-
bles, sòcols i cobertes especialment ideats per a màquines de cosir; agulles per a mà-
quines de cosir:

4%

8453 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:

4%

8454 Convertidors, calderons de colada, lingoteres i màquines per a fer la colada (emmot-
llar), per a la metal.lúrgia, l’acereria o la foneria

4%

8455 Laminadors per a metalls i llurs cilindres 4%
8456 Màquines-eina que treballen per arrencament de qualsevol matèria i operen per raig

làser o altre feix de llum o de fotons, per ultrasons, per electroerosió, per procedi-
ments electroquímics, per feixos d’electrons, per feixos iònics o per doll de plasma

4%

8457 Centres de mecanització, màquines d’emplaçament fix i màquines de múltiples esta-
cions, per a treballar metalls

4%

8458 Torns que treballen per arrencament de metall: 4%
8459 Màquines (incloses les unitats de mecanització amb guies) per a perforar, mandrinar,

fresar, filetejar o roscar metalls per arrencament de matèria, altres que els torns del
núm. 8458:

4%

8460 Màquines per a desbarbar, afilar, esmolar, rectificar, afinar, polir o fer altres opera-
cions d’acabat, que treballen metalls, carburs metàl.lics sinteritzats o cermets mitjan-
çant moles, abrasius o productes de poliment, altres que les màquines per a tallar o
acabar engranatges del núm. 8461

4%

8461 Màquines per a planejar, llimadores, mortasadores, brotxadores, màquines per a ta-
llar 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 esmentats
ni incloses en altres partides

4%

8462 Màquines (incloses les premses) per a forjar o estampar, malls, martells-pilo i marti-
nets per a treballar metalls; màquines (incloses les premses) per a premsar, corbar,
plegar, aplanar, cisellar, marcar o esmicolar metalls; premses per a treballar metalls o
carburs metàl.lics, altres que les esmentades anteriorment:

4%

8463 Altres màquines-eina per a treballar metalls, carburs metàl.lics sinteritzats o cermets,
que operen sense arrencament de matèria:

4%

8464 Màquines-eina per a treballar la pedra, productes ceràmics, formigó, fibrociment o
matèries minerals similars, o per a treballar el vidre en fred:

4%

8465 Màquines-eina (incloses les màquines per a clavar, engrapar, encolar o unir altra-
ment) per a treballar la fusta, el suro, l’os, el cautxú endurit, les matèries plàstiques
dures o matèries dures similars:

4%

8466 Parts i accessoris recognoscibles com a exclusivament o principalment destinats a les
màquines dels múms. 8456 a 8465, 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

4%

8467 Eines pneumàtiques o amb motor incorporat, altre que elèctric, d’ús manual: 4%
8468 Màquines i aparells per a soldar, àdhuc capaços de tallar, altres que els del núm.

8515; màquines i aparells a base de gasos per al tremp superficial:
4%

8469 Màquines d’escriure i màquines per al tractament de textos: 4%
8470 Màquines de calcular; màquines comptables, màquines de franquejar i d’expedir bit-

llets i màquines similars, dotades d’un dispositiu de càlcul incorporat; caixes enregis-
tradores:

4%

8471 Màquines automàtiques de tractament de la informació i llurs unitats; lectors magnè-
tics o òptics, màquines de transposició d’informacions damunt de suport en forma
codificada i màquines de tractament d’aquestes informacions, no esmentades ni in-
closes en altres partides

4%
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8472 Altres màquines i aparells d’oficina (duplicadors hectogràfics o per estergit, màqui-
nes d’imprimir adreces, distribuïdors automàtics de bitllets de banca, màquines per a
triar, comptar o fer cartutxos de peces de moneda, aparells per a fer punta als llapis,
per a perforar o per a engrapar, per exemple)

4%

8473 Parts i accessoris (altres que cobertes, fundes i similars) recognoscibles com a exclusi-
vament o principalment destinats a les màquines o als aparells dels núms. 8469 a
8472:

4%

8474 Màquines i aparells per a triar, garbellar, separar, rentar, picar, triturar, barrejar o ma-
laxar terres, pedres, minerals o altres matèries minerals sòlides (incloses pólvores i
pastes) i màquines per a aglomerar, formar o emmotllar combustibles minerals sò-
lids, pastes ceràmiques, ciment, guix o altres matèries minerals en pols o en pasta;
màquines per a fer els motlles de sorra emprats en foneria

4%

8475 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 embol-
call de vidre; màquines per a fabricar o treballar en calent vidre o articles de vidre

4%

8476 Màquines automàtiques de venda de productes (segells de correu, cigarrets, generes
alimentaris, begudes, per exemple), incloses les màquines descanviadores de mone-
da:

4%

8477 Màquines i aparells per a treballar el cautxú o matèries plàstiques o per a fabricar pro-
ductes d’aquestes matèries, no esmentats ni inclosos en altres punts del present capí-
tol:

4%

8478 Màquines i aparells per a la preparació o transformació del tabac, no esmentats ni in-
closos en altres punts del present capítol:

4%

8479 Màquines i aparells mecànics que tenen una funció pròpia, no esmentats ni inclosos
en altres punts del present capítol:

4%

8480 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, caut-
xú o matèries plàstiques:

4%

8481 Aixetes, vàlvules i òrgans similars per a conduccions, calderes, dipòsits, cups o conti-
nents similars, inclosos els reductors de pressió i les comportes termostàtiques:

4%

8482 Coixinets de boles, de rodets, de corrons o d’agulles: 4%
8483 Arbres de transmissió (inclosos els arbres de lleves i els cigonyals i manovelles; semi-

eixos 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

4%

8484 Juntes metal.loplàstiques; jocs o assortiments de juntes de composició diferent pre-
sentades en bossetes, embolcalls o embalatges anàlegs:

4%

8485 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:

4%

8501 Motors i generadors elèctrics, exclosos els grups electrògens: 4%
8502 Grups electrògens i convertidors giratoris elèctrics: 4%
8503 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades a les màquines

dels núms. 8501 o 8502:
4%

8504 Transformadors elèctrics, convertidors elèctrics estàtics (rectificadors, per exemple),
bobines de reactància i d’autoinducció:

4%

8505 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

4%

8506 Piles i bateries de piles elèctriques 4%
8507 Acumuladors elèctrics, inclosos llurs separadors, àdhuc de forma quadrada o rectan-

gular:
4%

8508 Eines electromecàniques amb motor elèctric incorporat, d’ús manual: 4%
8509 Aparells electromecànics amb motor elèctric incorporat, d’ús domèstic: 4%
8510 Màquines d’afaitar i tonedores de gespa amb motor elèctric incorporat: 4%
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8511 Aparells i dispositius elèctrics d’encesa o d’engegada per a motors d’encesa per gus-
pires o per compressió (magnetos, dinamos-magneto, bobines d’encesa, bugies d’en-
cesa o d’escalfament, demarrès, per exemple); generadors (dinamos, alternadors, per
exemple) i contactors-disjuntors emprats amb aquests motors

4%

8512 Aparells elèctrics d’enllumenat o de senyalització (exclosos els articles del núm.
8539), neteja-parabrises, desgebradors i dispositius antibaf elèctrics, dels tipus em-
prats per a bicicletes, motos o automòbils:

4%

8513 Llums elèctrics portàtils, previstos per a funcionar amb font pròpia d’energia (amb pi-
les, amb acumuladors, electromagnètics, per exemple), altres que els aparells d’enllu-
menat del núm. 8512:

4%

8514 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:

4%

8515 Màquines i aparells per a 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 magnè-
tics o per projecció de plasma; màquines i aparells elèctrics per a la projecció en ca-
lent de metalls o de carburs metàl.ics sinteritzats

4%

8516 Escalfadors d’aigua i termoimmersors elèctrics; aparells elèctrics per a escalfar locals
o el terra, o per a usos similars; aparells electrotèrmics de perruqueria (assecadors de
cabells, aparells per a arrissar, escalfamolls per a arrissar,per exemple) o per a eixu-
gar les mans; planxes elèctriques; altres aparells electrotèrmics per a usos domèstics;
resistències calefactores altres que les del núm. 8545

4%

8517 Aparells elèctrics per a telefonia o telegrafia per fil, inclosos els aparells de telecomu-
nicació per corrent portador:

4%

8518 Micròfons i llurs suports; altaveus, àdhuc muntats en llurs caixes auriculars, àdhuc
combinats amb un micròfon; amplificadors elèctrics d’audiofreqüència; aparells elèc-
trics d’amplificació del so:

4%

8519 Tocadiscs, electròfons, lectors de cassettes i altres aparells de reproducció del so que
no duen incorporat cap dispositiu d’enregistrament del so:

4%

8520 Magnetòfons i altres aparells d’enregistrament del so, àdhuc si duen incorporat un
dispositiu de reproducció del so:

4%

8521 Aparells d’enregistrament o de reproducció videofònics, àdhuc si duen incorporat un
receptor de senyals videofònics:

4%

8522 Parts i accessoris dels aparells dels núms. 8519 a 8521: 4%
8523 Suports preparats per a l’enregistrament del so o per a enregistraments anàlegs, però

no enregistrats, altres que els productes del capítol 37
4%

8524 Discs, cintes i altres suports per a l’enregistrament del so o per a enregistraments anà-
legs, enregistrats, inclosos matrius i motlles galvànics per a la fabricació dels discs,
però exclosos els productes del capítol 37:

4%

8525 Aparells d’emissió per a radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o televisió, à-
dhuc si duen incorporat un aparell de recepció o un aparell d’enregistrament o de re-
producció del so; cambres de televisió

4%

8526 Aparells de radiodetecció i de radiosondatge (radar), aparells de radionavegació i
aparells de radiotelecomandament:

4%

8527 Aparells receptors per a radiotelefonia, radiotelegrafia o radiodifusió, àdhuc combi-
nats, sota una mateixa coberta, amb un aparell d’enregistrament o de reproducció
del so o amb un aparell de rellotgeria

4%

8528 Aparells receptors de televisió àdhuc si duen incorporat un aparell rceptor de radio-
difució o un aparell d’enregistrament o reproducció del so o de la imatge; monitors
de video o projectors de video

4%

8529 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades als aparells
dels núms. 8525 a 8528:

4%

8530 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. 8608)

4%
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8531 Aparells elèctrics de senyalització acústica o visual (timbres, sirenes, pannells anun-
ciadors, aparells d’alarma per a la protecció contra robatoris o contra incendis, per
exemple), altres que els dels núms. 8512 o 8530:

4%

8532 Condensadors elèctrics fixos, variables o ajustables: 4%
8533 Resistències elèctriques no calefactores (inclosos reostats i potenciòmetres): 4%
8534 Circuits impresos 4%
8535 Aparellatge per a interrompre, seccionar, protegir, endollar, enllaçar o connectar cir-

cuits elèctrics (interruptors, commutadors, tallacircuits, parallamps, limitadors de ten-
sió, aplanadors d’ona, preses de corrent, caixes d’unió, per exemple), per a una
tensió superior a 1000 V

4%

8536 Aparellatge per a interrompre, seccionar, protegir, endollar, enllaçar o connectar cir-
cuits elèctrics (interruptors, commutadors, relès, tallacircuits, aplanadors d’ona, clavi-
lles i preses de corrent, dolles per a làmpades, caixes d’unió, per exemple), per a
una tensió no superior a 1000 V

4%

8537 Quadres, pannells, consoles, pupitres, armaris (inclosos els armaris de comandament
numèric) i altres suports que duen diversos aparells dels núms. 8535 o 8536, per al
comandament o per a la distribució elèctrics, inclosos els que duen instruments o
aparells del capítol 90, altres que els aparells de commutació del núm. 8517

4%

8538 Parts recognoscibles com a exclusivament o principalment destinades als aparells
dels núms. 8535, 8536 o 8537:

4%

8539 Làmpades i tubs elèctrics d’incandescència o de descàrrega, inclosos els articles ano-
menats “fars i projectors encastats” i les làmpades i els tubs de raigs ultraviolats o in-
fraroigs; làmpades d’arc:

4%

8540 Làmpades, tubs i vàlvules electrònics de càtode calent, de càtode fred o de fotocàto-
de (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) al-
tres que els del núm.8539

4%

8541 Díodes, transistors i dispositius similars a base de semiconductor; dispositius fotosen-
sibles a base de semiconductor, incloses les cèl.lules fotovoltaiques, àdhuc muntades
en mòduls o constituïdes en pannells; díodes emissors de llum; cristalls piezoelèc-
trics muntats

4%

8542 Circuits integrats i micro-muntatges electrònics 4%
8543 Màquines i aparells elèctrics que tenen una funció pròpia, no esmentats ni inclosos

en cap altre punt del present capítol:
4%

8544 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

4%

8545 Elèctrodes de carbó, escombretes de carbó, carbons per a làmpades o per a piles i al-
tres articles de grafit o d’altre carboni, amb metall o sense, per a usos elèctrics

4%

8546 Aïlladors de tots els materials per a electricitat: 4%
8547 Peces aïllants, totalment de matèries aïllants o que duen simples peces metàl.liques

de muntatge (dolles roscades, per exemple) negades dintre la massa, per a màqui-
nes, aparells o instal.lacions elèctriques, altres que els aïlladors del núm. 8546; tubs
aïlladors i llurs peces d’unió, de metalls comuns, aïllats interiorment

4%

8548 Parts elèctriques de màquines o d’aparells, no esmentades ni incloses en cap altre
punt de present capítol

4%

8601 Locomotores i locotractors alimentats per una font exterior d’electricitat o per acumu-
ladors elèctrics:

4%

8602 Altres locomotores i locatractors; tenders 4%
8603 Automotrius i autovies, altres que els del núm. 8604 4%
8604 Vehicles per al manteniment o servei de les vies fèrries o similars, àdhuc autopropul-

sats (vagons-taller, vagons-grua, vagons equipats d’ataconadores de balast, alineado-
res de vies, vagons de prova per exemple)

4%

8605 Vagons per a viatgers, furgons per a equipatges, vagons postals i altres vagons espe-
cials, per a vies fèrries o similars (exceptuats els vagons del núm.8604)

4%

8606 Vagons per al transport per via fèrria de mercaderies 4%
8607 Parts de vehicles per a vies ferries o similars 4%

1126 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 33 - any 10 - 8.7.1998

 



8608 Material fix de vies fèrries o similars; aparells mecànics (inclosos els electromecànics)
de senyalització, seguretat, control o comandament per a vies fèrries o similars, carre-
teres o vies fluvials, àrees o zones d’aparcament, instal.lacions portuàries o aerò-
droms; llurs parts

4%

8609 Marcs i contenidors (inclosos els contenidors-cisterna i els contenidors-dipòsit) espe-
cialment ideats i equipats per a una o diverses modalitats de transports

4%

8701 Tractors (exceptuats els carretons-tractors del núm. 8709): 4%
8702 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o mès, inclòs el conductor: 4%
8704 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies: 4%
8705 Vehicles automòbils per a usos especials, altres que els ideats principalment per al

transport de persones o de mercaderies (camions-grua, cotxes de bombers, camions-
formigonera, cotxes per a escombrar carrers, cotxes espargidors d’adobs, cotxes-ta-
ller, cotxes radiològics, per exemple)

4%

8706 Carrosseries dels vehicles automòbils dels núms. 8701 a 8705, equipades amb llur
motor

4%

8707 Carrosseries dels vehicles automòbils dels núms. 8701 a 8705, incloses les cabines: 4%
8708 Parts i accessoris dels vehicles automòbils dels núms. 8701 a 8705: 4%
8709 Carretons automòbils no proveïts de dispositiu elevador, dels tipus emprats a fabri-

ques, magatzems, ports o aeroports per a transportar mercaderies a poca distància;
carretons-tractors dels tipus emprats a les estacions; llurs parts

4%

8710 Carros i automòbils blindats de combat, armats o no i llurs parts 4%
8712 Bicicletes i altres vehicles de dues o tres rodes (inclosos els tricicles), sense motor: 4%
8714 Parts i accessoris dels vehicles dels núms. 8711 a 8713 4%
excepte:
8714.20.00 de cadires de rodes o d’altres vehicles per a invàlids
8715 Cotxets per a nadons, amb capota o sense, i vehicles similars per al transport d’in-

fants, i llurs parts:
4%

8716 Remolcs i semiremolcs per a tota mena de vehicles; altres vehicles no automòbils;
llurs parts:

4%

8801 Globus i dirigibles; planejadors, ales delta i altres vehicles aeris, no ideats per a la
propulsió amb motor:

4%

8802 Altres vehicles aeris (helicòpters, avions, per exemple); vehicles espacials (inclosos
els satél.lits) i llurs vehicles de llançament

4%

8803 Parts dels aparells dels núms. 8801 o 8802: 4%
8804 Paracaigudes (inclosos els paracaigudes dirigibles) i rotocaigudes llurs parts i acces-

soris
4%

8805 Aparells i dispositius per al llançament de vehicles aeris; aparells idispositius per a
l’aterratge sobre portavions de vehicles aeris i aparells i dispositius similars; aparells
en terra d’arrossegament per al vol; llurs parts

4%

9002 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

4%

9005 Binocles, ulleres de llargavista, telescopis astronòmics, telescopis òptics, i llurs basti-
ments; altres instruments d’astronomia i llurs bastiments, exceptuats els aparells de
radioastronomia:

4%

9006 Aparells fotogràfics; aparells i dispositius, inclosos els tubs i les làmpades, per a la
producció de llampecs de llum (flaixos) en fotografia, exceptuats les làmpades i els
tubs de descarrega del núm. 8539:

4%

9007 Cambres i projectors cinematogràfics, àdhuc si duen incorporats aparells d’enregistra-
ment o de reproducció del so

4%

9008 Projectors d’imatges fixes; aparells fotogràfics d’ampliació o de reducció: 4%
9009 Aparells de fotocopia mitjançant sistema òptic o per contacte i aparells de termocòpia 4%
9010 Aparells i material per a laboratoris fotogràfics o cinematogràfics (inclosos els apa-

rells per a projectar traçats de circuits sobre les superfícies sensibilitzades dels mate-
rials semiconductors), no esmentats ni inclosos en altres punts del present capítol;
negatoscopis; pantalles per a projeccions

4%

9011 Microscopis òptics, inclosos els microscopis per a la fotomicrografia, la cinefotomi-
crografia o la microprojecció:

4%

9012 Microscopis altres que els òptics i difractògrafs: 4%
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9013 Dispositius a base de cristalls líquids que no constitueixen articles inclosos mès espe-
cíficament en altres partides; làsers, altres que els díodes làser; altres aparells i instru-
ments d’òptica, no esmentats ni inclosos en altres punts del present capítol

4%

9014 Brúixoles, incloses les brúixoles marines; altres instruments i aparells de navegació: 4%
9015 Instruments i aparells de geodèsia, de topografia, d’agrimensura, d’anivellament, de

fotogrametria, d’hidrografia, d’oceanografia, d’hidrologia, de meteorologia o de geo-
física, excloses les brúixoles; telèmetres:

4%

9016 Balances sensibles a un pes de 5 cg o menys, amb o sense pesos: 4%
9017 Instruments de dibuix, de traçat o de càlcul (màquines de dibuixar, pantògrafs, trans-

portadors, estoigs de matemàtiques, regles i cercles de càlcul, per exemple); instru-
ments 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.

4%

9018 Instruments i aparells per a la medicina, la cirurgia, l’odontologia o la veterinària, in-
closos els aparells de centellegrafia i altres aparells electromèdics, així com els apa-
rells per a proves de la vista

4%

9019 Aparells de mecanoteràpia; aparells de massatge; aparells de psicotècnia; aparells
d’ozonoteràpia, d’oxigenoteràpia, d’aerosolteràpia, aparells respiratoris de reanima-
ció i altres aparells de teràpia respiratòria:

4%

9020 Altres aparells respiratoris i màscares antigàs, excloses les màscares de protecció des-
proveïdes de mecanisme i d’element filtrant amovible:

4%

9021 Articles i aparells d’ortopèdia, inclosos els braguers i les faixes medico-quirúrgics i
les crosses; llistons, suports penjats i altres articles i aparells per a fractures; articles i
aparells de pròtesi; aparells per a facilitar l’audició als sords i altres aparells previstos
per a dur a la mà, portar al damunt o implantar a l’organisme, a fi de compensar una
deficiència o una infermetat

4%

9022 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 ra-
diofotografia o de radioteràpia, els tubs de raigs X i altres dispositius generadors de
raigs X, els generadors de tensió, els pupitres de comandament, les pantalles, les tau-
les, les butaques i els suports similars d’examen o de tractament

4%

9023 Instruments, aparells i models ideats per a fer demostracions (en l’ensenyament o en
exposicions, per exemple), no susceptibles d’altres usos:

4%

9024 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,
matèries plàstiques, per exemple):

4%

9025 Densímetres, areòmetres, pesalíquids i instruments flotants similars, termòmetres, pi-
ròmetres, baròmetres, higròmetres i psicròmetres, enregistradors o no, àdhuc combi-
nats entre ells

4%

9026 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, comptadors de calor, per exemple), exclosos els instruments
i aparells dels núms. 9014, 9015, 9028 o 9032

4%

9027 Instruments i aparells per a anàlisis físiques o químiques (polarímetres, refractòme-
tres, 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 in-
dicadors de temps d’exposició); microtoms:

4%

9028 Comptadors de gasos, de líquids o d’electricitat, inclosos els comptadors per a llur
contrastació:

4%

9029 Altres comptadors (comptadors de voltes, comptadors de producció, taxímetres, tota-
litzadors de camí recorregut, podòmetres, per exemple); indicadors de velocitat i ta-
còmetres, altres que els dels núms. 9014 o 9015 i estroboscopis:

4%

9030 Oscil.loscopis, analitzadors d’espectres i altres instruments i aparells per a mesurar o
controlar magnituds elèctriques; instruments i aparells per a mesurar o detectar radia-
cions alfa, beta, gamma, X, còsmiques o altres radiacions ionitzants

4%

9031 Instruments, aparells i màquines de mesura o de control, no esmentats ni inclosos en
cap altre punt del present capítol; projectors de perfils:

4%

9032 Instruments i aparells per a la regulació o al control automàtics: 4%
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9033 Parts i accessoris no esmentats ni inclosos en cap altre punt del present capítol, per a
màquines, aparells, instruments o artícles del capítol 90

4%

9201 Pianos, àdhuc automàtics; clavicèmbals i altres instruments de cordes amb teclat: 4%
9202 Altres instruments musicals de cordes (guitarres, violins, arpes, per exemple): 4%
9203 Orgues de tubs i de teclat; harmòniums i instruments similars de teclat i de llengüetes

lliures metàl.liques:
4%

9204 Acordions i instruments similars; harmòniques de boca: 4%
9205 Altres instruments musicals de vent (clarinets, trompetes, cornamuses, per exemple): 4%
9206 Instruments musicals de percussió (tambors, caixes, xilofons, platerets, castanyoles,

maraques, per exemple):
4%

9207 Instruments musicals el so dels quals és produït o ha d’ésser amplificat per mitjans
elèctrics (orgues, guitarres, acordions, per exemple):

4%

9208 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; re-
clams de tota mena, xiulets, corns de crida i altres instruments de crida o de senyalit-
zació que es toquen amb la boca

4%

9209 Parts (mecanismes de caixes de música, per exemple) i accessoris (targes, discs i rot-
lles per a aparells que es toquen mecànicament, per exemple) d’instruments musi-
cals; metrònoms i diapasons de tota mena:

4%

9401 Seients (exclosos els del núm. 9402), àdhuc transformables en llits, i llurs parts: 4%
9402 Mobiliari per a medicina, cirurgia, odontologia o veterinària (taules d’operacions, tau-

les d’examen, llits amb mecanisme per a usos clínics, butaques de dentista, per exem-
ple) i butaques per a salons de perruqueria i butaques similars, amb dispositiu
d’orientació i d’elevació alhora; parts d’aquests articles

4%

9403 Altres mobles i llurs parts: 4%
9404 Somiers; articles i roba per a llit i similars (matalassos, vànoves, edredons, coixins,

pufs, per exemple) proveïts de molles o bè emborrats o folrats interiorment amb tota
mena de material, inclosos els de cautxú alveolar o de matèries plàstiques alveolars,
recoberts o no

4%

9405 Aparells d’enllumenat (inclosos els projectors) i llurs parts, no esmentats ni inclosos
en altres partides; llums publicitaris, rètols lluminosos, plaqués indicadores llumino-
ses i articles similars dotats d’una font d’il.luminació fixada permanentment, i llurs
parts no esmentades ni incloses en altres partides

4%

9406 Construccions prefabricades: 4%
9501 Joguines amb rodes ideades perquè hi puguin pujar els infants (tricicles, patinets, cot-

xes de pedals, per exemple) i cotxets, amb capota o sense, per a nines:
4%

9502 Nines que representen solament l’ésser humà: 4%
9503 Altres joguines; models reduïts i models similars per a diversió, animats o no; trenca-

closques de tota mena:
4%

9504 Articles per a jocs de societat, inclosos els jocs amb motor o amb moviment, els bi-
llars, les taules especials per a jocs de casino i els jocs de bitlles automàtiques (bow-
lings, per exemple):

4%

excepte
9504.30.10 Jocs amb pantalla
9504.30.30 Flippers
9504.30.50 Altres
9504.30.90 Parts
9504.40.00 Cartes per jugar
9505 Articles per a festes, carnestoltes o altres divertiments, inclosos els articles de màgia i

els articles sorpresa:
4%

9506 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 pre-
sent capítol; piscines i patolladores

4%

9507 Canyes de pesca, hams i altres articles per a la pesca amb llinya; barrioles per a tots
els usos; cimbells (altres que els dels núms. 9208 o 9705) i articles de caça similars:

4%

9508 Cavallets, gronxadors, parades de tir i altres atraccions de fira; circs, col.leccions
d’animals i teatres ambulants

4%
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9602 Matèries vegetals o minerals que cal tallar, treballades, i productes fets d’aquestes ma-
tèries; productes emmotllats o tallats de cera, de parafina, d’estearina, de gomes o re-
sines 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.3503, i productes fets de gelatina no endurida

4%

9603 Escombres i raspalls, àdhuc si constitueixen parts de màquines, d’aparells o de vehi-
cles, escombres mecàniques d’ús manual, altres que amb motor, pinzells i plomers;
capçals preparats per a raspalls i articles similars; tampons i corrons per a pintar; ras-
quetes de cautxú o de matèries flexibles anàlogues

4%

9604 Sedassos i garbells d’ús manual 4%
9605 Assortiments de viatge per a la condícia de les persones, per a cosir o per a netejar el

calçat o la roba.
4%

9606 Botons i clecs; formes per a botons i altres parts de botons o de clecs; escalaborns de
botons:

4%

9607 Tanques de cremallera i llurs parts 4%
9608 Estilogràfiques i bolígrafs; estilogràfiques i retoladors amb ànima de feltre o amb al-

tres 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.9609)

4%

9609 Llapis (altres que els llapis del núm. 9608), mines, pastels, carbonets, guixos per a es-
criure o dibuixar i sabons de sastre:

4%

9610 Pissarres per a escriure o dibuixar, àdhuc emmarcades. 4%
9611 Datadors, tampons, numeradors, segells i articles similars (inclosos els aparells per a

la impressió d’etiquetes), manuals; componedors i impremtes a base de compone-
dors, manuals.

4%

9612 Cintes entintadores per a màquines d’escriure i cintes entintadores similars, entinta-
des o preparades altrament a fi que deixin empremtes, àdhuc muntades sobre bobi-
nes o en cartutxos; tampons entintadors, àdhuc impregnats, amb capsa o sense

4%

9613 Encenedors (exclosos els encenedors del núm. 3603), àdhuc mecànics o elèctrics, i
llurs parts altres que les pedres i les metxes:

4%

9614 Pipes (inclosos els capçals de pipes), broquets de cigar o de cigarret, i llurs parts: 4%
9615 Pintes per a pentinar, pintes de pentinat, passadors i articles similars; agulles de ca-

bells; subjecta-rinxols, onduladors, bigudins i articles similars per al pentinat, altres
que els del núm. 8516, i llurs parts

4%

9616 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:

4%

9617 Termos i altres recipients isotèrmics muntats, l’aïllament dels quals s’obtè mitjançant
el buit, i llurs parts (excloses les ampolles de vidre)

4%

9618 Maniquins i articles similars; autòmats i escenes animades per a aparadors 4%

Annex 4

Codi Designació Tipus de gravamen
3301 Olis essencials (desterpenats o no), inclosos els anomenats “concrets” o “absoluts”;

resinoides; solucions concentrades d’olis essencials en els greixos, els olis fixos, les
ceres o matèries anàlogues, obtingudes per extracció o maceració; subproductes ter-
pènics residuals de la desterpenació dels olis essencials; aigües destil.lades aromàti-
ques i solucions aquoses d’olis essencials

7%

3302 Barreges de substàncies odoríferes i barreges (incloses les solucions alcohòliques) a
base d’una o mès d’aquestes substàncies, dels tipus emprats com a matèries bàsiques
per a la indústria:

7%

3303 Perfums i aigües de tocador 7%
3304 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 pre-
parats per a bronzejar; preparats per a manicures o pedicures:

7%

3305 Preparats capil.lars: 7%
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3306 Preparats per a la higiene bucal o dental, incloses les pólvores i cremes destinades a
facilitar l’adherència de les dentadures:

7%

3307 Preparats per abans de l’afaitat, l’afaitat o desprès de l’afaitat, desodorants corporals,
preparats per al bany, depilatoris, altres productes de perfumeria o de tocador prepa-
rats i altres preparats cosmètics, no esmentats ni inclosos en altres partides; desodo-
rants de locals, preparats, àdhuc no perfumats, amb propietats desinfectants o sense

7%

4301 Pelleteries en brut (inclosos els caps, les cues, les potes i altres trossos utilitzables en
pelleteries), altres que les pells en brut dels núms. 4101, 4102 o 4103:

exclusiv.
4301.10.00 De visons, senceres, àdhuc sense els caps, les cues o les potes 7%
4301.70.00 De bebès foca “de mantell blanc” o de “dors blau” 7%
7101 Perles fines o de cultiu, àdhuc treballades o assortides, però no enfilades, ni munta-

des ni encastades; perles fines o de cultiu, no assortides, enfilades temporalment per
facilitar-ne el transport:

7%

7102 Diamants, àdhuc treballats, però no muntats ni encastats: 7%
7103 Pedres gemmes (precioses o fines) altres que els diamants, àdhuc treballades o assor-

tides però no enfilades, ni muntades ni encastades; pedres gemmes (precioses o fi-
nes) altres que els diamants, no assortides, enfilades temporalment per facilitar-ne el
transport

7%

7104 Pedres sintètiques o reconstituïdes, àdhuc treballades o assortides, però no enfila-
des, ni muntades ni encastades; pedres sintètiques o reconstituïdes no assortides, en-
filades temporalment per facilitar-ne el transport:

7%

7105 Pólvores de diamant i de pedres gemmes o de pedres sintètiques 7%
7106 Argent (inclòs l’argent daurat o vermell i l’argent platinat), en formes en brut o semi-

treballades, o en pólvores:
7%

Excepte:
7106.10.00 Pólvores
7106.91.10 Amb un títol del 999 per mil o més
7106.91.90 Amb un títol de menys del 999 per mil
7107 Plaquè o dublè d’argent damunt de metalls comuns, en formes en brut o semitreba-

llades
7%

7108 Or (inclòs l’or platinat), en formes en brut o semitreballades, o en pólvores: per a
usos no monetaris

7%

excepte
7108.11.00 Pólvores
7109 Plaquè o dublè d’or damunt de metalls comuns o damunt d’argent, en formes en

brut o semitreballades
7%

7110 Platí, en formes en brut o semitreballades, o en pólvores: 7%
7111 Plaquè o dublè de platí damunt de metalls comuns, damunt d’argent o damunt d’or,

en formes en brut o semitreballades
7%

7112 Deixalles i residus de metalls preciosos o de plaquè o dublè de metalls preciosos: 7%
7113 Articles de joieria o d’argenteria i llurs parts, fets de metalls preciosos o de plaquès o

dublès de metalls preciosos:
7%

excepte
7113.19.00 d’altres metalls preciosos, àdhuc revestits, plaqués o dublés de metalls preciosos
7114 Articles d’orfebreria i llurs parts, fets de metalls preciosos o de plaquès o dublès de

metalls preciosos:
7%

7115 Altres articles fets de metalls preciosos o de plaquès o dublès de metalls preciosos: 7%
7116 Articles fets de perles fines o de cultiu, de pedres gemmes o de pedres sintètiques o

reconstituïdes:
7%

7117 Bijuteria: 7%
7118 Monedes: 7%
8703 Cotxes de turisme i altres vehicles automòbils ideats principalment per al transport

de persones (altres que els del núm. 8702), inclosos els cotxes del tipus “break” i els
de cursa:

7%

8711 Motocicletes (inclosos els ciclomotors) i vehicles de dues o tres rodes equipats amb
un motor auxiliar, amb sidecars o sense sidecars:

7%
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8901 Paquebots, vaixells per a creuers, transbordadors, vaixells mrcants, barcasses i naus
similars per al transport de persones o de mercaderies

7%

8902 Vaixells de pesca; vaixells-fàbrica i altres naus per al tractament o el condicionament
en conserva dels productes de la pesca

7%

8903 Lots i altres vaixells i embarcacions de plaer o d’esport; barques de rems i canoes: 7%
8904 Remolcadors i vaixells impulsors 7%
8905 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; plata-
formes de perforació o d’estracció, flotants o submergibles

7%

8906 Altres vaixells, incloses les naus de guerra i les naus de salvament altres que les de
rems:

7%

8907 Altres ginys flotants (rais, dipòsits, caixons, boies de senyalització i d’amarratge i bali-
ses, per exemple):

7%

8908 Vaixells i altres ginys flotants per desvallestar 7%
9001 Fibres òptiques i feixos de fibres òptiques; cables de fibres òptiques altres que els

del núm. 8544; matèries polaritzants en fulls o en plaques; lents (incloses les lents de
contacte), prismes, miralls i altres elements d’optica de totes les matèries, no mun-
tats, altres que els de vidre no treballat òpticament

7%

9003 Muntures d’ulleres o d’articles similars, i llurs parts 7%
9004 Ulleres (correctores, protectores o altres) i articles similars: 7%
9101 Rellotges de polsera, rellotges de butxaca i rellotges similars (inclosos els compta-

dors de temps dels mateixos tipus), amb caixa de metalls preciosos o de plaqués o
dublés de metalls preciosos

7%

9102 Rellotges de polsera, rellotges de butxaca i rellotges similars (inclosos els compta-
dors de temps dels mateixos tipus), altres que els del núm. 9101

7%

9103 Despertadors i rellotges de sobremoble, amb moviment de rellotge de canell: 7%
9104 Rellotges de tauler de bord i rellotges similars per a automòbils, vehicles aeris, vai-

xells o altres vehicles:
7%

9105 Despertadors, rellotges de paret, rellotges públics i aparells de rellotgeria similars,
amb moviment altre que de rellotge de canell

7%

9106 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):

7%

9107 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

7%

9108 Moviments de rellotge de canell, complets i muntats 7%
9109 Moviments de rellotgeria, complets i muntats, altres que de rellotge de canell 7%
9110 Moviments de rellotgeria complets, no muntats o parcialment muntats; moviments

de rellotgeria incomplets, muntats; escalaborns de moviments de rellotgeria
7%

9111 Caixes de rellotges de polsera dels núms. 9101 o 9102 i llurs parts 7%
9112 Caixes i armaris d’aparells de rellotgeria i llurs parts 7%
9113 Braçalets de rellotges de polsera i llurs parts: 7%
9301 Armes de guerra, altres que els revòlvers, les pistoles i les armes blanques 7%
9302 Revòlvers i pistoles, altres que els dels núms. 9303 o 9304: 7%
9303 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 a llançar coets de senyalització, pisto-
les i revòlvers per a tir al blanc, pistoles de clavilla per a sacrificar animals, canons
llança-amarres, per exemple)

7%

9304 Altres armes (fusells, carrabines i pistoles de molla, d’aire comprimit o de gas, po-
rres, per exemple), excloses les del núm. 9307.

7%

9305 Parts i accessoris dels articles dels núms. 9301 a 9304: 7%
9306 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:
7%

9307 Sabres, espases, baionetes, llances i altres armes blanques, llurs parts i llurs beines 7%
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9504 Articles per a jocs de societat, inclosos els jocs amb motor o amb moviment, els bi-
llars, les taules especials per a jocs de casino i els jocs de bitlles automàtiques (bow-
lings, per exemple)

Exclusivament
9504.40.00 Cartes per jugar 7%
9601 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):

7%

9704 Segells de correu, segells fiscals, marques postals, sobres “primer dia”, enters postals
i anàlegs, timbrats, o bè sense timbrar però sense ésser de curs legal ni estar desti-
nats a tenir-ne al país de destinació.

7%

9705 Col.leccions i espècimens per a col.leccions de zoologia, de botànica, de mineralo-
gia, d’anatomia, o que ofereixen un interès històric, arqueològic, paleontològic, etno-
gràfic o numismàtic.

7%

9706 Objectes d’art amb més de cent anys d’antiguitat. 7%

Annex 5

Codi Designació Tipus de gravamen
7113 Articles de joieria o d’argenteria i llurs parts, fets de metalls preciosos o de plaquès o

dublès de metalls preciosos:
exclusiv.
7113.19.00 d’altres metalls preciosos, àdhuc revestits, plaqués o dublés de metalls preciosos 12%
9504 Articles per a jocs de societat, inclosos els jocs amb motor o amb moviment, els bi-

llars, les taules especials per a jocs de casino i els jocs de bitlles automàtiques (bow-
lings, per exemple):

exclusiv.
9504.30.10 Jocs amb pantalla 12%
9504.30.30 Flippers 12%
9504.30.50 Altres 12%
9504.30.90 Parts 12%

Annex 6

Codi Designació Tipus de gravamen
2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos; altres que els olis bruts; preparats no es-

mentats ni inclosos en altres partides que contenen en pes el 70% o més d’olis de pe-
troli o de minerals bituminosos i dels quals aquests olis constitueixen l’element de
base

4%

Excepte:
2710.00.27 gasolina sense plom amb un índex d’octà inferior a 95 L 37,00
2710.00.29 gasolina sense plom amb un índex d’octà de 95 o més però inferior a 98 L 37,00
2710.00.32 gasolina sense plom amb un índex d’octà de 98 o més superior a 0,0013 g per litre L 37,00
2710.00.34 gasolina súper amb un índex d’octà inferior a 98 L 37,00
2710.00.36 gasolina super amb un índex d’octà de 98 o més L 37,00
2710.00.37 Querosè L 20,00
2710.00.66.1 Gas-oil locomoció L 10,00
2710.00.66.2 Gas-oil calefacció L 4,20
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