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Introducció

Els països adopten mesures per tal de desincentivar les importacions. En aquesta
unitat veurem com la Unió Europea es protegeix, com si fos un sol país, en front
dels països tercers. Les mesures són de diferents tipus i també tenen a veure amb
raons de seguretat nacional, salut pública i competència deslleial.

A l’apartat “Les barreres aranzelàries” treballarem amb el TARIC on podrem
veure els diferents tipus de drets aranzelaris que utilitza la Unió Europea i com
discrimina en funció de l’origen i de la mercaderia. Aprendrem a cercar-los i a
calcular l’import de l’aranzel.

A continuació veurem com la Unió Europea, davant algunes situacions, a banda de
considerar l’origen, redueix o suspèn els drets d’importació de forma permanent
o temporal.

Treballarem tres grans grups de barreres aranzelàries: les franquícies, les suspen-
sions i els contingents aranzelaris i n’aprendrem el significat i l’ús.

Dins de les franquícies, entre d’altres, tractarem com la duana actua davant
d’importacions procedents de la compra en un viatge de turisme per part d’un
particular o, per exemple, veurem si un atleta haurà de pagar aranzel en arribar a
Espanya per una medalla d’or que ha guanyat a les Olimpíades de Rio.

A continuació, veurem en què consisteixen les suspensions i els contingents
aranzelaris, perquè els concedeix la Unió Europea, com els poden demanar les
empreses, com s’hi poden acollir i quin avantatge fiscal els suposen.

A l’apartat “Les barreres no aranzelàries” veurem com la Comissió Europea
estableix uns límits fixats en unitats, pes o valor a les importacions de determinats
productes; són les restriccions quantitatives. També veurem que, davant les
pràctiques comercials abusives i perjudicials dels mercats interiors, els governs
poden adoptar mesures restrictives en forma d’instruments de defensa de la
competència, imposant drets antidúmping, drets antisubvenció i clàusules de
salvaguarda. Aprofundirem sobre cada dret i les seves particularitats.

Continuant amb les barreres no aranzelàries, veurem que, tot i que el comerç
exterior es regeix pel principi de llibertat comercial, en determinades ocasions,
depenent del tipus de mercaderia o del país d’origen o de destí, s’apliquen de
manera excepcional els règims comercials d’autorització, vigilància i certificació.

El règim d’autorització s’aplica per a determinades mercaderies que es troben
sotmeses a restriccions quantitatives; les importacions en aquests casos estan
condicionades a la presentació d’una Llicència d’Importació i d’una Autorització
Administrativa.

El règim de vigilància s’aplica per als productes que necessiten una vigilància
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estadística prèvia a la seva introducció o exportació; en aquests casos el despatx
es condiciona a la presentació d’un Document de Vigilància o un Document de
Notificació Prèvia d’importació/exportació.

El despatx duaner de les mercaderies sotmeses al règim de certificació, tal com el
seu nom indica, es troba condicionat a la presentació de diferents certificats que
garanteixen el compliment de les especificacions estipulades per la Unió Europea
en matèria de seguretat dels productes.

Així, a l’apartat “Barreres no aranzelàries: els certificats i les restitucions a l’ex-
portació” veurem com el comerç internacional d’animals i plantes es troba regulat
mitjançant l’exhibició del certificat CITES que acredita l’origen, la destinació i el
motiu pel qual es comercialitzen. Si parlem de qualitat dels productes, el certificat
de control i inspecció SOIVRE garanteix que els productes compleixen amb
les normes de qualitat i les especificacions comercials. Els certificats sanitaris,
fitosanitaris i veterinaris asseguren que la introducció dins del territori duaner de
la Unió Europea d’aliments, animals i productes vegetals no presenta un perill per
a la salut dels ciutadans.

Aprofundirem una mica més dins de les barreres no aranzelàries i veurem la
normalització, homologació i control de qualitat dels productes; són les anome-
nades barreres tècniques que certifiquen que els productes que es comercialitzen
compleixen amb la normativa en matèria de qualitat i seguretat.

Per acabar, tractarem les restitucions a l’exportació que són ajuts que concedeix la
Unió Europea als exportadors comunitaris per facilitar la comercialització dels
productes agrícoles dins dels mercats internacionals. Mitjançant el certificat
AGREX s’autoritza l’exportació d’un producte agrícola amb restitució.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i
els exercicis d’autoavaluació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Reconeix les diferents barreres al comerç internacional, analitzant la normativa
que les regula.

• Analitza les barreres aranzelàries a la importació de mercaderies i altres
mesures d’efecte equivalent.

• Reconeix els principals instruments de protecció comercial de naturalesa
quantitativa, que limiten o restringeixen les importacions de mercaderies.

• Analitza la funció de l’aranzel de duanes com a instrument de protecció i la
seva repercussió sobre el comerç internacional.

• Efectua la classificació aranzelària de les mercaderies segons la normativa
vigent.

• Caracteritza l’aranzel duaner comú segons els diferents tipus i acords no
preferencials i preferencials.

• Identifica les mesures de defensa de la competència internacional aplicables
en el marc de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).

• Interpreta les clàusules de salvaguarda i les mesures de vigilància, analitzant
els casos en els quals és procedent la seva aplicació a la Unió Europea (UE).

• Distingeix les principals barreres tècniques i administratives al comerç.

• Distingeix els diferents règims comercials de les importacions i les exporta-
cions, i els seus condicionant, si és el cas.

• Identifica els organismes i entitats emissores de certificats relatius a les
operacions de comerç exterior i en reconeix els tràmits per a la seva
obtenció.
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1. Les barreres aranzelàries

Les barreres aranzelàries són una de les mesures que adopten els països amb l’ob-
jectiu de protegir les seves economies nacionals i que desincentiven, o impedeixen
en certa forma, les importacions.

Les barreres aranzelàries consisteixen en impostos (aranzels) que s’han de pagar
en un país per poder importar.

1.1 Antecedents històrics del règim comercial actual

Els antecedents de l’actual règim comercial internacional es remunten al segle
XIX. En aquestes dates els estats mantenien les seves barreres comercials enfront
de l’exterior, com a mitjà per preservar la seva riquesa i el seu poder polític. Al
1846, els britànics van abolir les Corn Laws (impostos a la importació de cereals),
que protegien la seva agricultura, en part a causa de l’influx intel·lectual del
liberalisme, en part per resoldre la fam que va assotar Irlanda en aquella època.
A partir d’aquest moment, el Regne Unit va iniciar un procés sense precedents
de liberalització comercial unilateral i va tractar d’imposar a tot el món un règim
comercial lliurecanvista.

Al 1862 França va firmar un acord de lliure comerç amb el Zollverein, la Unió
duanera alemanya, i a la dècada següent en va signar amb altres països europeus.
Tot i que eren tractats bilaterals, aquests acords tenien la denominada clàusula de
Nació Més Afavorida (NMA), sobre la qual es va edificar posteriorment el GATT.

La clàusula consistia en què les concessions comercials més favorables que
s’havien acordat amb un país s’estenien a la resta de països. És a dir, si França
concedia un aranzel del 5% al Zollverein en, diguem, filats de cotó, aquest
tipus s’aplicava immediatament als països restants que havien acordat la clàusula
NMA en els seus acords sobre filats de cotó amb França. El principi de la
NMA va implicar en la pràctica una multilateralització dels tractats comercials,
perquè tercers països es beneficiaven de les negociacions bilaterals entre dos socis
comercials. D’aquesta manera, el lliurecanvisme es va estendre per Europa a la
dècada de 1860.

Aquest parèntesi lliurecanvista, però, va ser molt breu: a la dècada de 1870,
Europa va patir una severa crisi econòmica i, a més, es va trobar amb una nova i
forta competència en matèria agrícola per part dels nous productors d’ultramar,
per la qual cosa va abandonar el lliure canvi, amb l’excepció del Regne Unit.
Addicionalment, en aquests anys les grans potències europees havien aconseguit
imperis colonials considerables i la política colonial, com a mitjà d’explotar els
avantatges del comerç, va guanyar pes.
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Reviseu els antecedents i
les funcions de l’OMC a
l’apartat “L’Organització

Mundial del Comerç
(OMC)” de la unitat

“Organismes i normes
internacionals”.

El segle XX s’inicià amb el declivi de l’hegemonia britànica i la seva corresponent
pèrdua d’influència per imposar el lliurecanvisme als seus socis comercials, sense
que cap altra potència agafés la torxa. El proteccionisme i les devaluacions
competitives de la moneda es van estendre. Es van firmar alguns acords bilaterals
de lliure comerç, però sense clàusules NMA.

A finals de la dècada de 1920, la Gran Depressió va col·lapsar l’economia mundial:
la crisi, com va ocórrer en la dècada de 1870, va exacerbar el proteccionisme, en
un intent de preservar la producció i l’ocupació nacional.

Al 1930 els EUA van adoptar la mesura més criticada pels lliurecanvistes de
l’època: l’aranzel Smoot-Hawley, que va suposar un increment de prop del 60% en
els aranzels nord-americans i que va provocar les represàlies de la resta de països
que van prendre mesures semblants. Com a conseqüència, el comerç va quedar
malmès i les economies mundials van empitjorar.

Al 1944, els aliats en la Segona Guerra Mundial van començar a considerar les
possibles estratègies per reconstruir l’economia mundial. Aquestes consideraci-
ons van ser l’embrió de la OMC.

1.2 Arguments del proteccionisme comercial

Els arguments, objecte de preocupació de l’OMC, que encara utilitzen els estats
per restringir les importacions de mercaderies estrangeres, de forma més o menys
encoberta segons el cas, són els següents:

• Protecció de la indústria naixent: una indústria ha d’aconseguir una
grandària mínima eficient per poder ser competitiva. Amb aquesta protecció
a Espanya en els anys 60 es va crear, amb pressupost estatal, l’Institut
Nacional d’Indústria, que promovia indústries punteres per a la moder-
nització del país (siderúrgia, naval, telefonia, aviació) que la iniciativa
privada era incapaç de posar en marxa o de desenvolupar i que van treure
el país del subdesenvolupament. El contraargument liberal és que, en
realitat, una mesura així sempre fracassarà, ja que aquesta indústria no
s’enfronta a mercats amb competidors eficaços i, per tant, no hi ha estímul
al desenvolupament. Això fa que les empreses siguin cada vegada mes
obsoletes i deficitàries. A més, una vegada desenvolupada, aquesta indústria
adquireix poder, pes polític i una gran quantitat d’ocupacions, amb la qual
cosa el govern és reticent a la supressió de la protecció.

• Raons de seguretat nacional: amb el procés de liberalització es tendiria
a especialitzar la producció, el país quedaria desabastit dels béns que ja
no produeix. Per això es protegeixen sectors bàsics o estratègics, com
ara l’agricultura o l’acer, per si hi ha una crisi o una reducció del comerç
internacional.

• Protecció de la salut pública: per salvaguardar la salut de la població dels
productes insalubres de l’exterior. Per exemple, prohibir la importació de
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boví d’un determinat país, ja que alimenten el seu bestiar amb productes
prohibits a Europa per la seva toxicitat. El contraargument liberal és
que, en realitat, la majoria de mesures de seguretat i sanitat s’imposen per
impedir la competència estrangera, no per protegir la salut. Aquest és el
cas de la poderosa indústria alimentària nord-americana que podria arruïnar
l’europea si es permetés el lliure accés dels seus productes.

• Protecció contra el dúmping internacional: el dúmping és una forma de
competència deslleial que consisteix a vendre per sota del preu de cost, de tal
manera que si es pot aguantar el temps necessari, s’expulsa la competència
del mercat. Ara mateix, a l’OMC, es considera dúmping vendre en un
mercat a un preu inferior al preu del mercat d’origen, encara que es vengui
per damunt dels costos i s’obtinguin, per tant, beneficis.

• Equilibrar la Balança de Pagaments: si un país té problemes per obtenir
divises, ha de restringir les importacions, així s’estalvien, fonamentalment,
dòlars per al pagament del deute exterior.

• Capacitat per alterar la relació real d’intercanvi (RRI): l’RRI són els
béns que un país necessita exportar per poder aprovisionar-se de productes
d’importació. Per exemple, les tones de cafè que cal exportar per poder
comprar ordinadors. Certs productes són molt dependents de la “Fixació de
Preus Internacional”, per exemple els que es determinen en les grans borses
mundials de matèries primeres. Un país que en sigui gran importador pot
alterar els preus internacionals simplement imposant un aranzel alt. Per
exemple, si els EUA imposen un aranzel fort sobre les importacions de cafè,
n’encareixen el preu final, en fan disminuir la demanda i els agricultors es
veuen obligats a abaixar els seus preus fins al preu mínim d’importació al
mercat internacional de venda de cafè. El país o països cafeters estan a la
mercè de qui té poder per arruïnar la seva economia.

• Ajustos econòmics problemàtics: despeses en reestructuració de la in-
dústria i costos socials, com ara les pèrdues d’ocupació o la pèrdua de
la forma tradicional de guanyar-se la vida en àmplies zones geogràfiques.
N’és un exemple l’agricultura del plàtan a Canàries, que fins fa poc donava
feina a la majoria de la població. El contraargument liberal és que si
la seva indústria tanca, els treballadors i empresaris en trobaran una altra
d’alternativa. Respecte als treballadors, cal estar mentalitzats i preparats
per canviar d’ocupació diverses vegades al llarg de la vida, perquè ja no hi
haurà ocupacions fixes com abans.

• Ingressos fiscals: els aranzels originalment eren una necessitat fiscal, una
recaptació d’impostos per engrossir les arques de l’estat. Avui aquest interès
fiscal no és tan important als països desenvolupats; sí que es dóna als països
en vies de desenvolupament, on el frau fiscal és molt generalitzat i els
impostos duaners són una bona part dels ingressos de l’estat, sinó els únics.
A la Unió Europea hi ha un aranzel mitjà del 3% que significa el 30% dels
ingressos del seu pressupost total.

Per aprofundir sobre l’RRI i
la divisió del treball d’una
manera diferent, alhora
distesa, dinàmica,
provocadora, divertida,
pròxima i entenedora podeu
veure el capítol 3: Vermell.
Més rics que el més ric del
programa Economia en
colors

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/economia-en-colors/vermell-mes-rics-que-el-mes-ric/video/5557207/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/economia-en-colors/vermell-mes-rics-que-el-mes-ric/video/5557207/
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Vegeu l’apartat
“Nomenclatura

Combinada “NC” i TARIC”.

1.3 L’aranzel integrat comunitari: el TARIC

Quan a una nomenclatura que descriu un producte li afegim els drets d’importació
que pagarien aquestes mercaderies si vinguessin de l’exterior, es diu que tenim un
aranzel de duanes.

L’aranzel de duanes, en el cas de la Unió Europea el TARIC, és un dels instruments
bàsics en la regulació del comerç internacional pel seu caràcter recaptatori i com
a eina d’aplicació de la política comercial d’una zona econòmica.

El TARIC és l’aranzel integrat de la Unió Europea. Recull els tipus dels drets de
duana i certes normes de la UE aplicables al seu comerç exterior. La base jurídica
de l’TARIC és el Reglament (CEE) no 2658/87 del Consell, de 23 de juliol del
1987.

En l’actualitat l’aranzel duaner comú està regulat al capítol 1 del Reglament
d’Execució (UE) Núm. 670/2013 DE LA COMISSIÓ de 9 de juliol de 2013 relatiu
a la classificació de determinades mercaderies en la nomenclatura combinada.

El TARIC facilita el despatx de duana automàtic per als països de la UE i permet
també recopilar, intercanviar i publicar les dades relatives a les estadístiques del
comerç exterior de la UE.

Es parteix d’una mercaderia a la qual ja li hem assignat un codi aranzelari
(classificació aranzelària) per conèixer quant pagarà a la duana pels diferents
impostos.

L’element objectiu en el comerç exterior són els productes, la importació o
exportació determina la meritació i el corresponent pagament o cobrament.

Els productes objectes de comerç exterior poden estar subjectes al pagament de
determinats tributs, tant a la importació com a l’exportació. En el cas de les
exportacions, aquests impostos tenen caràcter excepcional i no permanent.

En l’actualitat a la UE no hi ha drets d’exportació. En canvi, l’exportació està
incentivada en determinats casos amb restitucions a l’exportació i en l’IVA amb
la possibilitat de deduir les quotes suportades de les mercaderies que s’exporten.

Restitucions a l’exportació

Les restitucions a l’exportació constitueixen un ajut en forma de pagament, que
concedeix la Unió Europea, com a conseqüència de l’exportació de determinats productes
agrícoles, per facilitar la seva comercialització en els mercats mundials. La seva quantitat
ha de permetre cobrir les diferències entre els preus del mercat interior comunitari (preus
més alts) i els preus del mercat mundial (preus més baixos), als exportadors de països
comunitaris que ho sol·licitin.

Per contra, sí que hi ha drets d’importació. Es considera que hi ha l’obligació de
pagar els drets d’importació en el moment que s’admeti la declaració duanera. El
responsable de pagar el deute duaner serà l’importador que presenti la declaració
a la duana.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:31987R2658
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:31987R2658
https://www.boe.es/doue/2013/269/L00001-00101.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/269/L00001-00101.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/269/L00001-00101.pdf
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Els drets duaners d’importació formen part dels ingressos de la Unió Europea. Es
recapten en les duanes de cadascun dels estats membres i en un percentatge força
elevat són remesos a la Unió Europea.

L’aranzel duaner es pot definir des de diferents punts de vista:

• Des d’un punt de vista duaner, l’aranzel duaner és la publicació oficial on
es recullen les descripcions que permeten classificar totes les mercaderies i
determinar els tipus impositius.

• Des d’un punt de vista comercial, l’aranzel duaner és un pilar bàsic
en l’aplicació de la política comercial d’un país. La determinació dels
tipus impositius que s’apliquen a la importació, condicionen d’una manera
directa que aquests productes puguin tenir un flux comercial regular de
comerç exterior. Si els importadors han de pagar el 30% d’aranzel per
un producte, se suposa que no es realitzaran les mateixes importacions
d’aquests productes que si han de pagar un 2% per l’aranzel d’aquest
producte.

L’aplicació dels drets d’importació o d’exportació i altres mesures previstes
en el marc dels intercanvis de mercaderies es basen en l’aranzel duaner
comú (inclosa la classificació aranzelària de les mercaderies), l’origen de
les mercaderies i el valor en duana de les mercaderies. La Nomenclatura
Combinada (NC) serveix per fixar l’aranzel duaner comú (TARIC).

Des de 1988, cada any s’aprova un nou text que recull la versió completa de
la Nomenclatura Combinada i dels tipus dels drets. Obligatòriament ha de ser
publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea, abans del 31 d’octubre i és
aplicable a partir de l’1 de gener de l’any següent.

L’NC corresponent a l’any 2016 està recollida al Reglament d’Execució (UE)
2015/1754 de la Comissió de 6 octubre 2015 pel qual es modifica l’annex I del
Reglament (CEE) Núm. 2658/87 del Consell, relatiu a la nomenclatura aranzelària
i estadística i a l’aranzel duaner comú.

La Nomenclatura Combinada inclou un quadre de drets. Els tipus de drets fixats en
la NC són els aplicables als tercers països que no disposin d’una altra possibilitat
de reducció aranzelària.

Determinades mesures comunitàries específiques no es poden tenir en compte en
el marc de la Nomenclatura Combinada. Per aquest motiu cal crear subdivisions
comunitàries complementàries i incloure-les en un aranzel integrat de les Comu-
nitats Europees (TARIC).

L’administració, manteniment i posada al dia del TARIC està gestionada de
manera mancomunada entre la Comissió Europea i els estats membres. A aquest
efecte, s’ha creat un sistema informàtic que permet una immediata actualització
mitjançant un sistema de transmissions de dades a tots els estats membres, perquè
aquests puguin integrar de manera automàtica aquesta informació en les seves
bases de dades TARIC nacionals, juntament amb totes aquelles mesures nacionals
que hagi considerat convenient d’integrar cada estat membre.

Vegeu l’apartat
“Codificació de les
mercaderies”.

Vegeu l’apartat
“Nomenclatura
Combinada (NC) i TARIC”.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:285:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:285:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:285:FULL&from=ES
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Distinció entre aranzel i
drets aranzelaris

Estrictament l’aranzel és la guia
que inclou tots els productes,

especificant els drets aranzelaris
que paga cadascun. A la pràctica

ambdós termes s’utilitzen
indistintament.

Això permet tenir una base comuna d’informació, consistent bàsicament en
normatives comunitàries, subministrades per la Comissió, i una base específica
de cada estat membre, basada principalment en normativa nacional que en el
cas d’Espanya està integrada i gestionada pel Departament de Duanes i Impostos
Especials.

1.3.1 Tipus de drets aranzelaris

Històricament la recaptació a les duanes, era la tributació en espècie, on se saldava
el deute lliurant una part de les mercaderies que passaven per les fronteres.

Per l’afany recaptatori es va evolucionar cap a una fórmula que permetés uns
ingressos que fossin de fàcil conversió en diners, i per això no hi ha res més fàcil
que els diners en efectiu.

En l’actualitat, qualsevol impost està determinat per la fórmula: base imposable *
tipus aplicable = quota a pagar.

La base imposable més freqüent es correspon al valor de la mercaderia. El tipus
impositiu aplicable és l’aranzel que correspon a una mercaderia concreta amb un
origen determinat.

Els drets de duanes es determinen sobre la premissa d’aplicar un tipus concret
a cada classe de producte, cosa que confereix una especial rellevància a la
classificació de les mercaderies, perquè segons quina sigui la partida aranzelària,
li correspondrà un tipus impositiu o un altre.

A la Unió Europea els tipus impositius d’aranzels o drets aranzelaris més rellevants
són:

• Ad valorem

• Específics

• Mixtos

• Compostos

• Drets derivats de la política agrícola

Drets ad valorem

Els drets ad valorem consisteixen en un percentatge sobre el valor de la mercaderia.
És la forma de tipus impositiu més comú. En aquest cas la base imposable la
constitueix el valor en duana. Aquest mètode garanteix una progressivitat en la
recaptació perquè a major valor de la mercaderia més s’ha de pagar d’aranzel.
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A grans trets, el valor a la duana és el valor de la mercaderia en entrar
a la Unió Europea. Això significa incloure totes les despeses necessàries
per portar la mercaderia fins a l’entrada a la UE, com ara el transport i
l’assegurança.

El valor a la duana no es correspon al valor facturat. En funció de quin sigui
l’incoterm utilitzat s’hauran de fer addicions o deduccions. Als incoterms curts
tipus E i F el valor facturat serà inferior al valor a la duana i caldrà fer addicions.
En els llargs, tipus D, la facturació tindrà un valor superior i caldrà fer deduccions.
En casos com CIF, CIP frontera i DAP frontera el valor en duana i el valor facturat
poden coincidir.

La duana, amb aquests ajustos pretén ser equànime i corregir les desviacions en el
preu ocasionades per l’ús dels incoterms, fent que el valor de la mercaderia sigui
el que tindria si es col·loqués a la frontera.

Càlcul drets ad valorem

L’empresa Perns, SA, situada al Baix Llobregat, importa per via marítima, 12 caixes de
perns d’alumini procedents de Rússia, amb un pes brut per caixa de 100 kg, i un pes net
de 90 kg, amb les característiques següents:

• La mercaderia és d’origen rus.

• La mercaderia es classifica amb el codi Taric 7616.10.00.10.

• El valor de la mercaderia és de 120 AC/kg en condicions FOB Vladivostok.

• La mercaderia viatja en règim d’agrupatge i el preu del noli és de 2 AC per kg brut.

• La prima d’assegurança del nòlit és de l’1% sobre el preu de factura.

Càlcul del valor a la duana:

• Pes net: 12 caixes * 90 kg/caixa = 1.080 kg

• Preu FOB-Vladivostok: 120 AC/kg * 1.080 kg = 129.600 AC

• Pes brut: 100 kg * 12 caixes = 1.200 kg

• Despeses de transport: 2 AC/kg brut * 1.200 kg = 2.400 AC

• Assegurança: 129.600 AC* 1% = 1.296 AC

Valor a la duana:

• 129.600 AC + 2.400 AC+ 1.296 AC = 133.296 AC

Consultem el TARIC i agafem els drets corresponents a països tercers, ja que Rússia no té
cap acord preferencial.

7616 10 00 10

- - Perns i femelles d’immobilització per simple cargolament del tipus Hi-Lok

Drets tercers països (01-01-1999-): 6,00 %

El dret aranzelari serà:

• 133.296 AC x 6% = 7.997,76 AC

Per aprofundir sobre el
valor en duana es pot
consultar la unitat “Gestió
administrativa i comercial
de les importacions”.
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Drets específics

Els drets específics són un tipus impositiu que s’aplica sobre una unitat de compte
relacionada directament amb la quantitat de producte que s’importa, com pot ser
el pes net, el nombre d’unitats, el volum....

En algunes ocasions també s’utilitza un procés tècnic sobre determinats continguts
del producte, com ara el contingut d’alcohol pur, pes net de matèria seca, etc. És
a dir, es parteix d’una magnitud física. En aquests casos, la partida aranzelària ha
d’indicar clarament quina és la classe d’unitat sobre la qual cal calcular l’aranzel.

Càlcul de drets específics

CERRSA (Centre ramader de races autòctones, SA) compra i importa un carregament de
5.000 xais amb un pes total aproximat de 80.000 kg a un proveïdor australià. El transport
es realitza mitjançant vaixells de transport de bestiar. En condicions CIF Barcelona el preu
és de 400.000 AUD.

Consultem el TARIC i agafem els drets corresponents a països tercers, ja que Austràlia no
té cap acord preferencial.

- - La resta:

0104 10 30

- - - Xais (que no tinguin més d’un any)

- Importació: Drets tercers països (01-07-2000-): 80,50 AC / 100 kg

Suposem que el pes declarat a l’arribada és de 80.000 kg. El dret aranzelari serà:

80.000 kg x 80,50 AC / 100 kg = 64.400 AC

Fixeu-vos que, en aquest cas, el preu de la mercaderia no és rellevant per al càlcul de
l’aranzel. Si el preu de la partida hagués estat de 500.000 AUD en lloc de 400.000 AUD,
hagués pagat els mateixos drets.

Drets mixtos

Els drets mixtos estan formats normalment per un dret ad valorem més un dret
específic.

Càlcul del dret mixt amb un aranzel ad valorem i un aranzel específic

CERSA compra i importa un carregament de 500.000 kg de canals de xai a un proveïdor
australià.

Les dades de l’operació són:

• Condicions de lliurament: FOB Sidney per un total de 1.500.000 AC.

• Noli i assegurança des de Sidney fins al port de Barcelona 100.000 AC.

Consultant el TARIC:

0204 10

- Canals o mitges canals de xai, fresques o refrigerades:

0204 10 00 10
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- - De xai domèstic

AUSTRÀLIA

Dret tercers països (01-07-2000-): 12,80% + 171,30 AC/100 kg.

La part de l’aranzel ad valorem es pagarà sobre el valor a la duana: 1.500.000 + 100.000 =
1.600.000, que corresponen al valor de la mercaderia en arribar a Barcelona, lloc d’entrada
a la UE.

La part de l’aranzel específic es pagaria per quintar mètric (100 kg):

500.000/100 = 5.000 q

Resultant l’aranzel:

1.600.000 * 12,8% + 171,3 * 5.000 = 1.061.300 AC.

En casos excepcionals, l’aranzel pot estar format per diversos drets específics. En
aquests supòsits el dret final aplicable és la suma dels dos drets agafats de forma
individual.

Càlcul del dret mixt amb dos aranzels específics

Importació de 1.500 litres de rom de Cuba de 40º de graduació en condicions de lliurament
CIF València, preu del rom 3 AC/litre.

Suposant que la partida aranzelària sigui 2208 400000 i el país d’origen Cuba, al TARIC hi
trobem:

Zona geogràfica: Cuba - CU

2208 40

- Rom i altres aiguardents procedents de la destil·lació, prèvia fermentació, de productes de
la canya de sucre:

- - En recipients de contingut inferior o igual a 2l:

2208 40 11

- - - Rom amb un contingut en substàncies volàtils diferents de l’alcohol etílic i de l’alcohol
metílic superior o igual a 225 g per hectolitre d’alcohol pur (amb una tolerància del 10%)

- Importació:

Dret tercers països (01-07-2000 -): 0,60 AC/ % vol/hl + 3,20 AC/ hl

La menció AC /% vol/hl que figura en el capítol 22 vol dir que un dret específic es calcula
sobre la base de cert nombre d’euros per cada percentatge en volum de l’alcohol per
hectolitre. Això significaria que una beguda alcohòlica amb un grau alcohomètric del 40%
del volum es pagaria de la manera següent:

1 AC/% vol/hl = 1 AC * 40, així doncs li correspondria un dret de 40 AC per hectolitre.

L’aranzel s’aplica sobre dues mesures:

• % vol/hl: sabem per una banda que 1.500 litres corresponen a 15 hectolitres i, per una altra
banda, que 40º corresponen a un 40% d’alcohol en el rom. L’aranzel de 0,60 AC s’aplicarà
sobre 40 * 15.

• hl: l’aranzel de 3,20 AC s’aplicarà sobre 15 hl.

Càlcul de l’aranzel: 0,6 * 40 * 15 + 3,20 * 15 = 408 AC
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Drets compostos

En els drets compostos s’estableixen dos o més grups de tipus impositius però
únicament se n’aplica un. D’una banda hi hauria un primer component format per
un dret ad valorem, específic o mixt i, per una altra, hi hauria un segon component
format per un màxim, un mínim o un màxim i un mínim. A més, cal tenir en
compte que podem trobar-nos que el màxim i/o el mínim estiguin formats per drets
mixtos.

L’operativa consisteix a realitzar i comparar els càlculs dels dos components
o grups de tipus impositius i triar-ne un. Quan hi ha màxim, si el primer
component és superior al màxim, triarem el màxim, i quan hi ha mínim, si el
primer component és inferior al mínim, triarem el mínim.

Drets compostos amb un màxim
Consisteix a establir, conjuntament amb qualsevol dels altres tipus de drets
(generalment amb un dret ad valorem), un límit màxim de la quantitat a pagar.
Quan l’import calculat amb el dret normal és superior al calculat aplicant el
màxim, s’aplica el màxim. Suposa un límit a la progressivitat dels drets ad
valorem.

Càcul de drets compostos amb un màxim

Importem d’Estats Units 2.000 kg de goma de mastegar per a xiclets amb un valor en duana
de 4.000 AC.

• Zona geogràfica: Estats Units d’Amèrica (US)

• Codi de les mercaderies: 17041010

CAPÍTOL 17 SUCRES I ARTICLES DE CONFITERIA

1704

Articles de confiteria sense cacau, inclosa la xocolata blanca.

1704 10

- Xiclets i altres gomes de mastegar, fins i tot recoberts de sucre:

17041010

- - Amb un contingut de sacarosa inferior al 60% en pes, inclòs el sucre invertit calculat en
sacarosa.

Importació:

Dret tercers països (01-01-2008 -): 6,20% + 27,10 AC/ 100 kg

MAX 17,90%

En primer lloc fem les operacions per obtenir el primer component, que en aquest cas és
un aranzel mixt:

4.000 AC * 6,20% + 2.000 Kg * 27,10 AC/100 Kg = 790 AC

Calculem el segon component, en aquest cas, el màxim:
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4.000 AC * 17,90% = 716 AC

Comparem les dues quantitats que hem obtingut (790 i 716). En aquest cas aplicarem
com a drets d’importació els 716 euros calculats aplicant el màxim, perquè la quantitat
obtinguda aplicant el primer component és superior a la calculada aplicant el màxim que
funciona com un límit a la càrrega impositiva.

Drets compostos amb un mínim
Seria el complementari al màxim i consisteix a establir conjuntament amb qual-
sevol tipus de dret, un aranzel mínim que garanteix una quantitat mínima a pagar.
S’utilitza quan l’import calculat amb el dret normal és inferior al calculat aplicant
el mínim.

Càcul de drets compostos amb un mínim

Importem del Japó 1.000 metres quadrats de plaques xapades de vidre laminat amb un
pes brut de 10.000 kg a un preu de 8 AC/m2.

CAPÍTOL 70 VIDRE I ARTICLES FETS

7003: Vidre colat o laminat, en plaques, fulls o perfils, fins i tot amb capa absorbent, reflector
o antireflector, però sense treballar d’una altra manera:

- Plaques i fulles, sense armar:

7003 12

- - Acolorides en la massa, opacificades, xapades o amb capa absorbent, reflectora o
antireflectora:

7003 12 10

- - - De vidre òptic

- - - Les altres:

7003 12 91

- - - - Amb capa antireflectora

7003 12 99

- - - - Les altres

Importació:

Dret tercers països (01-01-1999 -): 3.80% MIN 0,60 AC /100 kg/br (kg/br: quilogram de pes
brut)

En primer lloc, fem les operacions per obtenir el primer component, que en aquest cas és
un aranzel ad valorem:

1.000 m2 * 8 AC/m2 * 3,80% = 304 AC

Calculem el segon component, en aquest cas, el mínim:

10.000 kg * 0,60 AC /100 kg/br = 60 AC

Comparem les dues quantitats que hem obtingut (304 i 60). En aquest cas s’aplicaria
com a drets d’importació els 304 euros calculats aplicant el primer component, perquè la
quantitat obtinguda és superior a la calculada aplicant el mínim que funciona només com
una quantitat mínima a pagar.
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Drets compostos amb un màxim i mínim
Hi ha ocasions on els màxims i els mínims funcionen de manera simultània.

Actuen de manera conjunta. Si l’aranzel calculat amb el primer component supera
el màxim, s’aplica el màxim, i si està per sota del mínim s’aplica el mínim.
En l’interval entre màxim i mínim s’utilitza el que resulta del càlcul del primer
component.

Càlcul de drets compostos amb un mínim i un màxim

Importem de Tailàndia 10.000 rellotges de polsera per un valor total a la duana de 50.000
AC.

9102 Rellotges de polsera, butxaca i similars, inclosos els comptadors de temps dels
mateixos tipus (excepte els de la partida 9101):

- Rellotges de polsera, elèctrics, fins i tot amb comptador de temps incorporat:

9102 11 00

- - Amb indicador mecànic només

Dret tercers països (01-01-1999 -): 4.50% MIN 0.30 AC/p/st MAX 0.80 AC/p/st (p/st: unitats
de producte)

En aquest cas tenim tres components, el primer component és l’aranzel normal format per
un dret ad valorem del 4,5%, el segon component seria el mínim format per un import
unitari 0,3 AC i el tercer component un màxim format per un altre import unitari de 0,8 AC.

Per tant, cap rellotge d’aquest tipus pagarà menys de 0,3 AC ni més de 0,8 AC.

Els drets normals serien:

50.000 * 4,5% = 2.250 AC.

Dividim el resultat pel nombre de rellotges per veure quin és l’aranzel pagat per unitat.

2.250/10.000 = 0,225 AC/u.

Com que 0,225 està per sota del mínim, aplicarem el mínim.

10.000 u * 0,3 AC/u = 3.000 AC

Drets associats a la política agrícola

Molts dels drets mixtos i específics tenen el seu origen en els gravamens que
es fixaven als productes agrícoles per tal d’equiparar el preu dels productes que
s’introduïen.

Abans de la seva aranzelació, s’anomenaven exaccions agràries. El seu objectiu
és aconseguir que el preu dels productes importats sigui igual al nivell de preus
més elevat a la UE; d’aquesta manera, es protegeix el nivell de preus comunitari
enfront dels subministraments exteriors.

Se’n distingeixen tres tipus:

• Taules meursing

• Elements agrícoles (EA)
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• Drets addicionals sobre el sucre (AD-SZ) i drets addicionals sobre la farina
(AD-FM).

Les taules meursing fan referència a codis addicionals del TARIC i guarden relació
amb el contingut de matèries grasses i proteïnes de la llet i sucres continguts a
determinats productes.

Tant els elements agrícoles (EA) com els drets addicionals són drets específics
fixats en euros per quintar net i generalment formen part d’un dret mixt o combinat
amb màxim i mínim.

1.3.2 La informació aranzelària vinculant

La informació aranzelària vinculant (IAV) és un procediment formal que hi
ha establert a la Unió Europea per obtenir la classificació aranzelària d’una
determinada mercaderia de l’Administració duanera.

La IAV es pot sol·licitar a les operacions de comerç exterior, és a dir, operacions
d’importació i exportació. La pot sol·licitar qualsevol persona interessada però es
podrà denegar si no es refereix a una importació o exportació realment prevista.
Aquesta informació és gratuïta, excepte en el cas que inclogui despeses especials,
com ara anàlisi, taxació, devolució mercaderies... que es podran cobrar.

La informació vinculant es pot sol·licitar per a la classificació aranzelària però
també es pot demanar en matèria d’origen tal com s’indica al CAU.

La sol·licitud de l’IAV es realitza mitjançant un formulari oficial que ha d’emple-
nar el titular de la mercaderia.

A la figura 1.1 podeu veure l’accés al procediment de sol·licitud des del web de
l’Agència Tributària.

Figura 1.1. Procediment d’informació aranzelària vinculant

Calen tants formularis com mercaderies. El formulari s’ha d’acompanyar amb una
mostra representativa i amb la documentació tècnica que es consideri adient, com
ara fullets, impresos, catàlegs, fotos... que permetin identificar la mercaderia. Es
pot sol·licitar la devolució de la mostra.

L’exemple “Càlcul de drets
compostos amb un
màxim” tracta d’un
producte que té un dret
addicional sobre el sucre.

Vegeu els articles 33 a 37
del CAU als annexos de la
unitat “Origen de les
mercaderies”.

Podeu consultar el
formulari i les decisions
relatives a la IAV a
l’apartat “Informació
vinculant en matèria
d’origen: IVO” de la unitat
“Origen de les
mercaderies”.
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La OCDE Organització per
a la Cooperació i el
Desenvolupament

Econòmics agrupa 34
països membres, tots ells

desenvolupats, que
accepten els principis de

democràcia participativa i
lliure mercat. La seva missió
és promoure polítiques que

millorin el benestar
econòmic i social de les

persones al voltant del món.
L’SPG estaria dins d’aquest

àmbit.

En el cas d’Espanya cal presentar les sol·licituds al:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Subdirección de Gestión Aduanera

Servicio de Arancel

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid.

La resposta de l’Administració duanera també ha de ser per escrit en el termini de
tres mesos, en el formulari oficial de la IAV i vincula totes les duanes de la UE.

Un cop obtinguda la resposta, l’interessat pot acollir-se al criteri de classificació
determinat en la IAV si ho considera convenient per als seus interessos. Les
IAV són vàlides durant tres anys i no són transmissibles, ja que només poden ser
argumentades per la persona que ha sol·licitat la consulta de classificació.

Quan es vulgui utilitzar una IAV, cal declarar-la a la casella 44 del Document Únic
Administratiu (DUA) indicant el número de referència i adjuntant-ne una còpia.

1.3.3 Mesures de política aranzelària: franquícies, suspensions i
contingents

Els drets d’importació o drets de duanes de normal aplicació són els que s’apliquen
a països tercers i queden recollits a la Nomenclatura Combinada. A la pràctica
aquests drets s’apliquen a un número reduït de països ja que la Unió Europea té
signats una sèrie d’acords preferencials amb un seguit de països amb els quals
s’estableixen rebaixes aranzelàries, fixant-se drets aranzelaris més baixos. A
més, la Unió Europea, com a membre de la OCDE, aplica drets aranzelaris més
baixos als productes procedents dels països en vies de desenvolupament que estan
agrupats en l’SPG: Sistema de Preferències aranzelàries.

A banda d’aquestes reduccions n’hi ha d’altres que per beneficiar-se’n cal complir
una sèrie de condicions o requisits:

• Franquícies.

• Suspensions aranzelàries.

• Contingents aranzelaris.
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Franquícies

Les franquícies són les exempcions dels drets d’importació o exportació, per
a unes determinades mercaderies que normalment estarien subjectes a drets
aranzelaris.

La diferència entre les franquícies i els contingents o les suspensions resideix en
el fet que les suspensions i els contingents tenen caràcter temporal mentre que les
franquícies tenen caràcter definitiu.

Si es té en compte que l’objectiu de l’aranzel és protegir comercialment, la
franquícia sorgeix quan no es pretén una finalitat comercial:

• Mercaderies mancades de valor comercial.

• Mercaderies de valor insignificant.

• Operació no comercial (enviaments entre particulars, equipatge de viat-
gers...)

• Raons de política social, educativa, sanitària, científica (material educatiu,
per a investigació, per a organitzacions benèfiques...)

Les exempcions no es donen de manera automàtica sinó que és necessari sol·licitar-
les prèviament al Departament de Duanes i Impostos Especials. Una vegada es
concedeix la franquícia dels drets d’importació, es fa constar de manera explícita
a la casella 37 del DUA (Document Únic Administratiu)

Les franquícies dels drets d’importació són:

• Béns i efectes personals pertanyents a persones físiques que traslladin la
residència des d’un tercer país a la Comunitat. Estan exclosos d’aquesta
franquícia l’alcohol, el tabac, els mitjans de transport i els materials d’ús
professional. Per tenir dret a aquesta franquícia és necessari:

– Haver tingut la residència normal fora del territori duaner de la
Comunitat durant almenys 12 mesos consecutius.

– Que els béns i efectes personals objecte de la franquícia hagin estat
adquirits com a mínim 6 mesos abans del trasllat.

– Els béns i efectes personals hagin de ser utilitzats amb els mateixos
usos.

• Béns importats amb motiu d’un matrimoni. S’hi inclou l’aixovar, el
mobiliari i els regals oferts habitualment amb ocasió d’un matrimoni. Estan
exclosos d’aquesta franquícia l’alcohol i el tabac. Requisits per tenir dret a
la franquícia:

– L’import és de 1.000 AC per regal
– La persona s’ha de traslladar amb ocasió del matrimoni des d’un tercer

país a la Comunitat.

El Document Únic
Administratiu (DUA) és el
formulari multicòpia que es
fa servir a la Unió Europea
per al control de les
importacions, exportacions i
mercaderies en trànsit.
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Caràcter comercial

S’entén que no tenen caràcter
comercial els enviaments que

reuneixen les següents
característiques: són de caràcter

ocasional, són mercaderies
reservades per a ús personal o

familiar i són enviats sense
pagament de cap classe.

El règim de viatgers

El règim de viatgers és la
declaració verbal que fem tots els

viatgers quan passem per una
duana i manifestem les compres

que hem realitzat fora del
territori duaner de la Comunitat.

El reconeixement s’efectua per la
Guàrdia Civil sota la direcció
dels funcionaris de Duanes.

– És necessari haver estat residint fora de la Comunitat com a mínim 12
mesos consecutius.

– S’ha d’aportar prova del matrimoni.

• Béns personals rebuts en herència per una persona que tingui la seva
residència normal en el territori duaner de la Comunitat. Estan exclosos
d’aquesta franquícia l’alcohol, el tabac, els mitjans de transport comercials
i els materials d’ús professional diferents dels necessaris per a l’exercici de
la professió del difunt, els estocs de matèries primeres, productes elaborats
o semielaborats i els ramats.

• Equip, material d’estudi i altre mobiliari d’alumnes i estudiants. Tenen
dret a la franquícia les peces de vestir, material d’estudi (calculadores,
ordinadors personals, etc.) i altre mobiliari usat d’una habitació normal
d’estudiant, pertanyents als alumnes i estudiants que vinguin al territori
duaner de la Comunitat per a romandre-hi a fi d’estudiar i, a més, es destini
al seu ús personal durant el període de durada dels seus estudis.

• Enviaments sense valor estimable, entenent com a tal que no sobrepassin
els 22 euros en total, per enviament. Estan exclosos d’aquesta franquícia
l’alcohol, tabac i els perfums.

• Enviaments de mercaderies d’un particular des d’un tercer país a un altre
particular que es trobi en el territori duaner de la Comunitat, sempre que no
tinguin caràcter comercial. Aquesta franquícia s’aplica amb un límit de 45
euros per enviament, inclòs el valor de la mercaderia. En aquesta franquícia
l’alcohol, el tabac i els perfums tenen establertes certes limitacions.

• Béns d’inversió i béns d’equip importats amb ocasió del trasllat d’activitats
des d’un tercer país a la Comunitat. Tindran dret a la franquícia els béns
d’equip i d’inversió pertanyents a empreses que cessin definitivament la
seva activitat en un tercer país per exercir una activitat similar en el territori
duaner de la Comunitat. Aquests béns han d’haver estat utilitzats per
l’empresa durant dotze mesos abans del cessament de l’activitat i s’han de
destinar als mateixos usos. Estan exclosos d’aquesta franquícia els trasllats
com a conseqüència d’una fusió o una absorció, per una empresa establerta
a la Comunitat, sense que es produeixi la creació d’una activitat nova.

• Productes obtinguts per agricultors comunitaris en finques situades en un
tercer país fora de la Comunitat. Tindran dret a la franquícia els productes
de l’agricultura, la ramaderia, l’apicultura, horticultura o silvicultura, pro-
cedents de finques situades en un tercer país contigües al territori duaner de
la Comunitat i explotades per productors agrícoles comunitaris.

• Llavors, adobs i productes per al tractament del sòl i plantes, importats
per productors agrícoles de tercers països per a ser utilitzats en les seves
propietats limítrofs amb aquests països.

• Mercaderies contingudes en l’equipatge personal dels viatgers procedents
d’un tercer país, sempre que es tracti d’importacions desproveïdes de tot
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caràcter comercial. Si el viatger no declara a la duana les mercaderies
de les quals sigui portador en aplicació d’aquest règim de viatgers, es
procedirà a la liquidació dels corresponents impostos i se li pot imposar
una multa o sanció per una infracció tributària, en incomplir l’obligació
de presentar de forma completa i correcta la declaració, que en aquest
cas és verbal. L’abandonament de les mercaderies realitzat pels viatgers
eximirà del pagament dels drets i de les possibles multes que haguessin
pogut imposar-se. Hi ha unes limitacions per viatger:

– Tabac: 200 cigarrets (1 cartró), o 100 purets o 50 cigars o 250 grams
de tabac per fumar.

– Alcohol: 1 litre de begudes de grau alcohòlic superior a 22% i 2 litres
per als altres (vins, caves, etc).

– Perfums: 50 grams i 0,25 litres per a les aigües de tocador.

– Medicaments: quantitat corresponent a les necessitats personals dels
viatgers

– Per a la resta dels productes no enumerats la franquícia es concedirà
per un import global de 175 euros. Els menors de 17 anys no es
beneficien de la franquícia del tabac i l’alcohol i per als menors de
15 anys la franquícia global es fixa en 90 euros. Aquestes franquícies
es podran reduir o suprimir totalment per a les persones que tinguin
la seva residència o que treballin en les zones frontereres, i per al
personal dels mitjans de transport en el tràfic entre els tercers països i
la Comunitat.

Requisits per sortir de la Unió Europea

En els casos de sortida de viatgers a l’exterior, com a norma general no s’exigeix cap tipus
de document duaner de les mercaderies que abandonen el territori duaner de la Comunitat.

Per als animals de companyia que acompanyin als viatgers, fonamentalment gossos i gats,
cal que estiguin perfectament identificats mitjançant el corresponent passaport europeu
veterinari o un certificat veterinari.

Les espècies de fauna i flora silvestre protegides pel Conveni CITES requereixen per
a la seva importació o exportació dels corresponents certificats emesos pels Centres
d’Assistència Tècnica i Inspecció de Comerç Exterior (SOIVRE).

• Objectes de caràcter educatiu, científic o cultural; instruments i aparells
científics. Tindran franquícia:

– Els llibres, publicacions i documents, qualsevol que sigui el seu
destinatari i ús.

– El material visual i auditiu de caràcter educatiu, científic o cultural,
que es destini a organismes, institucions o associacions autoritzades i
que compleixin una sèrie de requisits específics.

– Els instruments i aparells científics (incloses les peces de recanvi i
les eines per al seu manteniment) que siguin importats amb fins no
comercials per establiments públics o d’utilitat pública que tinguin
com a activitat principal l’ensenyament o la investigació científica.
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• Animals de laboratori i substàncies biològiques o químiques destinades a la
investigació científica o a l’ensenyament.

• Substàncies terapèutiques d’origen humà i reactius per a la determinació
dels grups sanguinis i l’anàlisi de teixits humans per ser utilitzades única-
ment amb finalitats mèdiques i científiques. Les substàncies hauran d’anar
acompanyades d’un certificat de conformitat i transportades en recipients
especials proveïts d’una etiqueta d’identificació.

• Instruments i aparells destinats a la investigació mèdica, a l’establiment de
diagnòstics mèdics o a la realització de tractaments mèdics.

• Substàncies de referència per al control de la qualitat dels medicaments que
estiguin autoritzats per l’Organització Mundial de la Salut.

• Productes farmacèutics per a la medicina humana o veterinària destinats a
l’ús de les persones o els animals que vinguin de tercers països per participar
en competicions esportives de caràcter internacional organitzades en el
territori duaner de la Comunitat.

• Mercaderies dirigides a organismes de caràcter benèfic i filantròpic; objec-
tes destinats a cecs i altres persones disminuïdes.

• Condecoracions, copes, medalles i recompenses concedides a títol honorí-
fic.

• Regals rebuts en el marc de les relacions internacionals.

• Mercaderies importades amb fins de prospecció comercial. Per exemple,
les mostres de mercaderies sense valor estimable i que només poden servir
per gestionar comandes relatives a mercaderies de la mateixa espècie.

• Mercaderies importades per a examens, anàlisis o assaigs. La franquícia
només es concedirà a les quantitats estrictament necessàries i sempre que
no constitueixin operacions de promoció comercial.

• Enviaments destinats a organismes competents en matèria de protecció dels
drets d’autor o de protecció industrial o comercial.

• Documentació de caràcter turístic. Per exemple, impresos, fullets, llibres,
revistes, guies, cartells, fotografies, calendaris i similars destinats a ser
distribuïts gratuïtament i que tinguin com a principal finalitat la d’incitar
al públic a visitar països estrangers o assistir a reunions de caràcter cultural,
turístic, esportiu, religiós o professional.

• Documents i articles diversos, com informes memòries, butlletins, papere-
tes de votació per a eleccions, publicacions d’organismes oficials per ser
distribuïdes gratuïtament, entre d’altres.

• Taüts, urnes funeràries i objectes d’ornamentació funerària. Seran admesos
amb franquícia els taüts que continguin cossos i les urnes que continguin
les cendres dels difunts així com els objectes d’ornamentació que els
acompanyin. També tindran dret les flors, corones, i altres objectes que
siguin portats per persones residents en un tercer país que acudeixin a
funerals o a decorar tombes situades en el territori duaner de la Comunitat.
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El control de moneda

L’entrada de moneda en metàl·lic, bitllets de banc o xecs bancaris al portador, no està
subjecta a cap limitació, per als residents en el territori duaner de la Comunitat.

Cal declarar a la duana la sortida per un import superior a 10.000 AC o el seu contravalor en
moneda estrangera, per persona i viatge.

Els no residents tenen l’obligació de declarar l’entrada de qualsevol mitjà de pagament
superior a 10.000 AC o el seu contravalor en moneda estrangera. Aquestes obligacions es
formalitzaran amb el document S-1.

Si la duana descobreix la sortida mitjans de pagament per un import superior als 10.000
AC sense que s’hagués efectuat la corresponent declaració, podrà formalitzar una acta
d’intervenció de mitjans de pagament i retenir l’import.

A més de les franquícies previstes al CAC i als reglaments comunitaris de desen-
volupament, cada país pot establir franquícies aplicables sobre el seu territori.

Suspensions aranzelàries

Les suspensions aranzelàries consisteixen a deixar d’aplicar totalment
(suspensió total) o a reduir (suspensió parcial) els drets aranzelaris normals
d’importació per un període determinat de temps.

Actualment hi ha cinc grans grups de mercaderies que tenen reduccions per
suspensions aranzelàries:

• Suspensions establertes en la nomenclatura combinada.

• Suspensions d’aeronavegabilitat.

• Suspensions per les armes i equips militars.

• Suspensions establertes per afavorir el comerç de les regions específiques.

• Suspensions establertes per a les matèries primeres, productes semielabo-
rats i components no disponibles a la Unió Europea.

Hi ha una base de dades a on es poden consultar totes les suspensions en vigor, i
una altra base de dades on hi ha les suspensions en estudi.

Els beneficis d’una suspensió aranzelària s’han de sol·licitar explícitament en el
despatx d’importació, a la casella 36 del DUA amb la segona i tercera xifres
d’un codi de tres xifres combinat, on la primera xifra del codi fa referència a
la preferència aranzelària segons el país d’origen, i la segona i la tercera xifres
fan referència a una preferència derivada d’una mesura de política aranzelària. A
continuació hi ha les més rellevants:

• 10: Mercaderia acollida a suspensió aranzelària, no compresa en altres
punts.

• 15: Mercaderia acollida a suspensió amb destinació especial.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/suspension_consultation.jsp?Lang=es&Taric=&QuotaAuthorities=false&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20120116&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level=&Expand=false
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_consultationchapter.jsp?Lang=es&Screen=0&ContextPath=&chapters=&pubCycle=&offset=0&Expand=false
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Podeu consultar com
s’omple la casella 36 del

DUA a l’annex “Casella 36
del DUA”.

Als annexos podeu trobar
la versió de la

nomenclatura combinada
del 2016.

Les suspensions
aranzelàries a mercaderies

destinades a aeronaus civils
són fruit d’un acord del

GATT-OMC.

• 18: Mercaderia acollida a suspensió amb certificat sobre la naturalesa
particular del producte.

• 19: Mercaderia acollida a suspensió temporal per a les peces importades
amb un certificat d’aeronavegabilitat.

• 96: Mercaderia acollida a suspensió amb destinació especial sobre determi-
nades armes i equips militars que preveu el reglament.

• 98: Mercaderia acollida a la destinació especial prevista en les disposicions
preliminars, disposicions especials, apartat A, de la nomenclatura combi-
nada (únicament quan no hi hagi una posició aranzelària específica per a
aquesta destinació especial).

Suspensions establertes en la nomenclatura combinada
Les suspensions establertes en la nomenclatura combinada són per als productes
farmacèutics (se sol·liciten mitjançant la utilització de codis addicionals), per a
mercaderies destinades a vaixells i plataformes a alta mar (que tenen obertures es-
pecífiques de codis TARIC), per a mercaderies destinades a aeronaus civils (també
amb obertures de codis TARIC) i per a determinats productes que s’estableixen
amb certificats específics per la naturalesa particular del producte.

Es van recollint a la nomenclatura combinada que s’actualitza cada any al títol II
a l’apartat de disposicions especials.

Suspensions aranzelàries a mercaderies destinades a aeronaus civils

Aquestes suspensions queden reflectides amb obertures específiques de codis TARIC amb
un codi addicional al TARIC als dígits 9 i 10.

Considerem la mercaderia amb el codi de nomenclatura combinada que figura a
continuació i d’origen EUA:

73229000

- - Generadors i distribuïdors d’aire calent (inclosos els distribuïdors que puguin funcionar
també com a distribuïdors d’aire fresc o condicionat), d’escalfament no elèctric, que portin
un ventilador o un bufador amb motor, i els components d’aquests aparells, de fosa, de
ferro o d’acer.

Si observem el TARIC, hi ha dues subdivisions:

7322 90 00 10

- - Generadors i distribuïdors d’aire calent (excepte les seves parts), destinat a aeronaus
civils.

7322 90 00 90

- - La resta.

Si cerquem l’aranzel corresponent al producte destinat a aeronaus civils trobem el resultat
que podeu veure a la figura 1.2.

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/civair_s/civair_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/civair_s/civair_s.htm
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Figura 1.2. Codi addicional per a mercaderies destinades a aeronaus civils

En el cas de la partida 7322 90 00 10 destinada a aeronaus civils hi ha una reducció
aranzelària per destí especial, en aquest cas del 0%. Per acollir-se hi cal acompanyar
l’autorització N990.

Suspensions d’aeronavegabilitat
Les suspensions d’aeronavegabilitat estan destinades a mercaderies que s’utilitzen
per a la fabricació, reparació i manteniment d’aeronaus, establertes segons el
Reglament CE 1147/2002 (L 170 de 29-06-2002).

Tal com es pot comprovar a les partides que figuren a l’exemple Suspensions
aranzelàries a mercaderies destinades a aeronaus civils, tant per a la partida
7322 90 00 10 com per a la partida 7322 90 00 90, hi ha una suspensió aranzelaria
en aquest sentit. Tal com s’indica, per poder-s’hi acollir cal acompanyar la
mercaderia del certificat A119.

Suspensions per les armes i equips militars
Les suspensions per les armes i equips militars estan establertes segons el
Reglament CE 150/2003 (L-25 de 30-01-2003).

Aquestes suspensions estan relacionades amb determinades armes i equips militars
per tal que les autoritats de defensa dels estats membres puguin dotar-se del
material militar de major qualitat disponible a escala mundial. Aquest reglament
s’aplica exclusivament a les mercaderies importades per o en nom de les autoritats
encarregades de la defensa en els estats membres.
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Suspensions establertes per afavorir el comerç de les regions específiques
Aquestes suspensions són d’aplicació, en el cas d’Espanya a les regions ultrape-
rifèriques de Canàries (reglament CE 1386/2011) i de Ceuta i Melilla (reglament
CE 1140/2004). En el cas de Canàries fan referència a productes industrials i en
el cas de Ceuta i Melilla a productes de la pesca.

En el cas de Ceuta i Melilla que, a efectes aranzelaris, estan fora de la Unió
Europea, es va arribar a un punt, quan es van suspendre totalment els drets
d’importació de l’aranzel duaner comú (ACC) en relació amb una àmplia gamma
de productes pesquers originaris del Marroc, en què tenien un tracte discriminatori
en front del Marroc.

La importació d’aquests productes a la Comunitat no estava subjecta a cap
limitació quantitativa i la seva gamma era molt més gran que la dels productes
coberts pels contingents aranzelaris oberts que tenien Ceuta i Melilla. Tenint en
compte que el Marroc envolta les fronteres terrestres de Ceuta i Melilla, va resultar
oportú evitar discriminacions i concedir a aquests territoris un tracte preferencial
amb suspensions aranzelàries en relació amb la mateixa gamma de productes
pesquers, a fi de brindar oportunitats similars des del punt de vista empresarial
i promoure el seu desenvolupament econòmic.

Suspensions aranzelàries a Ceuta d’un producte de la pesca.

Per tal de veure el mecanisme de la suspensió i el seu tracte aranzelari a Ceuta i al Marroc,
ens fixem en un determinat tipus de peix, les tonyines del sud. Vegeu la figura 1.3.

Figura 1.3. Suspensió aranzelària a Ceuta de les tonyines del sud

Com s’assenyala al TARIC, a aquest producte se li aplica una suspensió preferencial a
Ceuta del 0%, fruit del R1140/04.

Així, l’aranzel és el mateix que l’aplicat al Marroc, tal com es pot veure a la figura 1.4.
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Figura 1.4. Aranzel preferencial al Marroc de les tonyines del sud

Suspensions establertes per a les matèries primeres, productes semielaborats
i components no disponibles a la Unió Europea
Les suspensions establertes per a les matèries primeres, productes semielaborats
i components no disponibles a la Unió Europea estan establerts pel Reglament
1255/1996 i s’anomenen suspensions aranzelàries autònomes. Es tracta d’una
mesura de política comercial que té com a objectiu l’exempció del pagament
d’aranzels per a la importació de productes dels quals no hi ha producció
comunitària.

Les sol·licituds de suspensions aranzelàries han de ser presentades per les em-
preses davant les autoritats competents dels Estats membres, que les tramitaran
davant la Comissió Europea. En el cas d’Espanya, la unitat administrativa que
gestiona les suspensions és la Subdirecció de Política aranzelària i d’Instruments
de Defensa Comercial.

Les suspensions són autoritzades mitjançant reglaments comunitaris. Els cor-
responents beneficis aranzelaris no es reconeixen d’ofici. Per acollir-s’hi, els
importadors ho han de fer constar en el moment del despatx de les mercaderies.

Per poder entrar en vigor, les noves sol·licituds han de seguir el procediment
establert. Un cop una suspensió autònoma ha estat aprovada, no només se’n
beneficia l’empresa que va presentar la sol·licitud, sinó totes les empreses de la
Unió Europea que importen aquest producte.

Procediment per a l’entrada en vigor de les suspensions aranzelàries autònomes

El procés que han de seguir les sol·licituds de suspensions aranzelàries des de la seva
primera presentació fins a la seva aprovació definitiva, consta dels següents passos:

1. Presentació de sol·licituds davant les administracions nacionals dels estats
membres

Les empreses espanyoles interessades han de presentar les seves sol·licituds davant la
Subdirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial
de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. L’esmentada sol·licitud ha de contenir la informació necessària per poder fer
un estudi que permeti la seva adequada valoració, essent l’empresa sol·licitant responsable
davant de l’Administració de la veracitat d’aquesta informació.

El format de presentació de les sol·licituds s’ha d’ajustar al model de formulari adoptat per
tots els estats membres.

Podeu veure els models
dels formularis previstos
en el procediment per a
l’entrada en vigor de les
suspensions aranzelàries
autònomes a l’apartat
“Annexos”.
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2. Terminis de presentació de sol·licituds

Els estats membres han de presentar les seves peticions no més tard del 15 de març, per
a les suspensions l’entrada en vigor de les quals se sol·liciti per a l’1 de gener següent, i no
més tard del 15 de setembre, per a aquelles l’entrada en vigor de les quals se sol·liciti per
a l’1 de juliol següent.

Les administracions nacionals dels estats membres necessiten rebre les sol·licituds de
les empreses interessades amb una antelació raonable a l’expiració dels terminis abans
assenyalats, per tal de poder fer-ne l’estudi.

3. Justificació econòmica

La suspensió aranzelària es tradueix en un estalvi derivat de la no percepció dels aranzels.
Les sol·licituds de suspensions hauran de comportar, per a les empreses que s’acullin
al seu benefici, un estalvi aranzelari mínim de 15.000 AC/any, corresponent al total de les
importacions realitzades a la UE.

Les empreses sol·licitants d’una suspensió han d’acreditar d’alguna manera la no existència
de producció comunitària del producte sol·licitat, indicant en el seu cas, les empreses
comunitàries consultades.

En el cas de productes fets d’encàrrec o a mida (customized products), les empreses
sol·licitants hauran d’acreditar haver-se dirigit als potencials fabricants comunitaris abans
de fer els primers contactes amb proveïdors de països tercers.

4. Estudi i valoració de les sol·licituds a nivell nacional

S’efectua un primer examen per part dels serveis de la Subdirecció General de Política
aranzelària i d’Instruments de Defensa Comercial, de la Direcció General de Comerç i
Inversions.

En aquest examen es comprova que les sol·licituds aporten la informació necessària i que
aquesta s’ajusta en contingut i forma al model previst. Un cop analitzats els aspectes
aranzelaris i la inexistència de problemes econòmics, les sol·licituds són enviades als
serveis competents de la Comissió de la UE.

5. Presentació i estudi de les sol·licituds a nivell comunitari

La Direcció General TAXUD de la Comissió de la UE rep i estudia les sol·licituds dels Estats
membres assistida pel Grup de Treball denominat “Grup d’Economia aranzelària”, constituït
per delegats dels diferents estats membres.

En aquest Grup s’analitzen les sol·licituds presentades, tant en els aspectes formals: la
correcta classificació i designació dels productes des del punt de vista aranzelari; com en
els seus aspectes econòmics, és a dir, la seva justificació econòmica i les repercussions
que la seva aprovació poguessin tenir sobre la indústria comunitària.

La naturalesa d’aquests treballs imposa la realització d’una sèrie de reunions suficientment
espaiades en el temps, per tal de permetre aclarir, entre una reunió i la següent, les
qüestions i problemes plantejats.

Les oposicions per part dels estats membres a les noves sol·licituds s’han de presentar,
com a molt tard, en el curs de la 2a reunió, mitjançant el formulari d’oposició a una sol·licitud
de suspensió o contingent aranzelari.

Les oposicions a les pròrrogues de suspensions aranzelàries vigents s’han de formular,
com a molt tard, en la primera reunió.

6. Copeticions

Quan un estat membre es trobi interessat en una suspensió aranzelària concreta sol·licitada
prèviament per un altre estat membre, ja sigui de nova sol·licitud o en vigor, aquell es
podrà declarar copeticionari. Per a això, el volum de les seves importacions haurà de
comportar un estalvi tal que justifiqui la seva copetició. A aquest efecte, les empreses
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interessades a sumar-se a una suspensió, sol·licitada per un altre estat membre, hauran
també de presentar davant la seva Administració nacional la corresponent petició.

La declaració copeticionària per part d’un estat membre resulta d’interès, ja que permet el
manteniment o la pròrroga d’una suspensió en els casos en què l’estat o estats membres
inicialment sol·licitants hi manifestin el seu desinterès.

7. Adopció de les mesures aranzelàries

L’aprovació de les mesures aranzelàries requereix l’elaboració d’una proposta per part de la
Comissió. L’esmentada proposta s’eleva al Consell (Grup d’Unió Duanera: aranzel duaner
comú), havent de ser adoptada per majoria qualificada. (Art. 31 Tractat de UE).

Les mesures aranzelàries adoptades prenen la forma legal de Reglaments del Consell,
essent d’obligat compliment i d’aplicació directa en tots els estats membres.

L’adopció d’aquestes mesures aranzelàries comporta, d’altra banda, l’assignació a nivell
comunitari del corresponent codi TARIC a cadascun dels productes recollits en els
reglaments i la seva incorporació a aquest instrument duaner (TARIC). Al nostre país, la
seva elaboració va a càrrec del Departament de Duanes i Impostos Especials i es publica
en el Butlletí Oficial de l’Estat.

8. Pròrrogues

La renovació de les suspensions en vigor no es realitza de forma automàtica. Abans del 15
de març de l’any en què expira una suspensió, les empreses interessades han de presentar
una sol·licitud formal de pròrroga davant les administracions nacionals dels estats membres.
En el cas espanyol, aquesta sol·licitud es dirigeix a la Subdirección General de Política
Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial.

La concessió o no d’aquestes pròrrogues s’estudia igualment en el curs de les reunions en
què s’examinen les noves peticions.

Contingents aranzelaris

Un contingent aranzelari consisteix a permetre la importació d’una quantitat
determinada d’una mercaderia, originària d’un o diversos països, per un
període específic de temps, amb un dret d’aranzel nul o inferior a l’establert
amb caràcter general.

La fixació de la quantitat pot estar expressada en valor, en euros, o en qualsevol
altra unitat de compte. El més freqüent és que els contingents estiguin quantificats
en pes net.

Els contingents aranzelaris aprovats sobre la base del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea (TFUE) constitueixen una excepció a l’estat normal de les
coses, ja que permeten, durant el període de validesa de la mesura i per a una
quantitat limitada, la suspensió total o parcial dels drets normals que s’apliquen a
les mercaderies importades.

Per evitar afavorir un sol operador, els contingents poden ser sol·licitats per tots
els importadors comunitaris.

Un cop superades les quantitats o el període de vigència, es poden seguir fent
importacions però pagant el dret normal d’aranzel. No cal cap altre tràmit o
reglament que restableixi el dret normal.

Podeu consultar el Tractat
de Funcionament de la Unió
Europea (TFUE) en aquest
enllaç

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
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Per aprofundir sobre els
contingents quantitatius

es pot consultar l’apartat
“Les clàusules de

salvaguarda”.

No s’han de confondre els contingents aranzelaris amb els anomenats contin-
gents quantitatius. La finalitat dels contingents quantitatius és permetre importar
o exportar únicament una determinada quantitat de producte, sense cap tipus
de reducció aranzelària. Fora dels límits d’aquestes quantitats no es permet la
importació o exportació. Es tracta d’una restricció quantitativa dins del Règim
Comercial i es documenta mitjançant la corresponent llicència d’importació o
d’exportació.

A tots els contingents aranzelaris se’ls assigna un número d’ordre compost de 6
xifres que comença per 09.

Els beneficis de les reduccions aranzelàries concedides dins dels contingents han
de ser sol·licitats expressament pel declarant. Per tant, les reduccions no seran
aplicades automàticament per l’administració encara que tingui tots els elements
per poder-ho fer, segons el que estableix l’article 56 apartat 3 del reglament CE
952/2013 pel qual s’estableix el codi duaner de la Unió.

Així doncs, cal sol·licitar de manera precisa al DUA els beneficis de les reduccions
aranzelàries concedides dins dels contingents:

• A la casella 36, on la segona i tercera xifra indicaran la preferència
aranzelària segons quin sigui el contingent:

– _20 Mercaderia acollida a contingent aranzelari.

– _23 Mercaderia acollida a contingent aranzelari amb destinació espe-
cial.

– _25 Mercaderia acollida a contingent amb certificat sobre la naturalesa
particular del producte.

– _28 Mercaderia acollida a contingent aranzelari a la reimportació en
règim de perfeccionament actiu.

– _83 Mercaderia acollida a contingent dins de les Mesures Específiques
Aranzelàries per a Canàries, (Reglament (UE) núm. 1412/2013).

• A la casella 39, indicant el número d’ordre del contingent identificat en
el reglament comunitari que ho estableixi, per exemple 09XXXX. La seva
omissió o error implicarà la no validació de la sol·licitud dels beneficis
aranzelaris que corresponguin.

• En el cas que hi hagués una condició d’accés especial per acollir-se al
contingent s’indicarà a la casella 44.

Com que el criteri de concessió és que el primer que arriba és el primer que es
concedeix, el procediment que se segueix és el següent:

• La sol·licitud es realitza a través del DUA, en complimentar les caselles
corresponents.

• Aquesta informació en el DUA genera automàticament una sol·licitud que és
enviada diàriament (inclosos els festius) a la Comissió de la Unió Europea,
que va recopilant totes les sol·licituds d’aquests contingents.



Gestió administrativa del comerç internacional 35 Barreres al comerç internacional

• Si el contingent té saldo suficient en aquell moment, la liquidació es realitza
amb els drets reduïts inclosos en el contingent.

• Quan el contingent ha superat el 90% d’utilització o se sol·liciti retirar la
mercaderia abans de conèixer el resultat de la petició del contingent, la
duana reté una garantia per l’import que resultaria a pagar en el cas que
no es concedís el contingent sol·licitat.

• Al cap de dos dies la Comissió de la Unió Europea comença a realitzar
les assignacions de les sol·licituds de contingents per ordre cronològic de
recepció.

• Un cop realitzada l’assignació o atribució la Comissió, remet a cadascun
dels estats membres el resultat de l’assignació de la seva sol·licitud una per
una. En el resultat de l’atribució, s’indica si ha estat atesa completament,
parcialment o denegada.

• En aquest moment es procedeix a la regularització de la liquidació segons
el resultat de l’assignació, alliberant les garanties o procedint a realitzar una
nova liquidació complementària.

• Si en el moment de la sol·licitud del contingent aquest està ja completament
esgotat, es liquida directament el dret de tercers sense el benefici del dret
reduït.

La consulta per saber en quin estat es troba aquest tipus de contingent es pot fer al
següent enllaç de la Comissió Europea

En aquesta pàgina es poden consultar les dades principals, com ara les dates
d’aplicació, el saldo inicial i el saldo actual en la data de consulta, etc. Cal prestar
atenció a la quantitat indicada com a quantitat total en espera. Aquesta quantitat
total en espera és l’import total de sol·licituds que han estat remeses pels estats
membres de la Unió Europea a la Comissió, per a un contingent duaner concret,
però que encara no s’ha procedit a la seva col·locació. És a dir, és una quantitat
que ja s’ha sol·licitat però que encara no s’ha repartit i que, a efectes pràctics, cal
restar del saldo actual per obtenir el saldo més proper al real.

Cerca i interpretació d’un contingent

Com podeu veure a la figura 1.5, si cerquem la mercaderia amb codi 1604.20.70.30 amb
origen Tailàndia, veiem que té dos contingents, un exclusiu per Tailàndia i un altre per a
tots els paisos.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/s/quota_consultation.jsp?Lang=es&Origin=&Code=09&Year=2016&Critical=N&Status=&Expand=true
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Figura 1.5. Cerca mercaderia amb codi 1604.20.70.30

Com podem veure a la figura 1.6 aquest contingent està concedit a mercaderia d’origen
tailandès i com podem veure a la figura 1.7 té les característiques que es detallen més
endavant.

Figura 1.6. Cerca ordre 090704 corresponent al contingent per origen Tailàndia.
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Figura 1.7. Consulta contingent 090704

• El període de validesa inclou tot l’any natural 2016.

• El contingent està en estat crític. Això vol dir que ja s’ha concedit més d’un 75% del seu volum
inicial (article 308 quater del reglament (CEE) núm. 2454/93).

• Quantitat inicial: 1.816.000 kg

• Saldo: 339.799 kg

• El saldo en percentatge seria: (339.799 / 1.816.000) * 100 = 18,71%, per tant ja s’ha consumit
un 81,29%.

• Quantitat total en espera: indica que s’ha sol·licitat incloure 206 kg més dins del contingent,
que estan pendents d’assignació.

Podem veure que, a banda del contingent 090704 (exlusiu per a Tailàndia), hi ha un altre
contingent obert a tots els països al qual, en principi, aquesta mercaderia tailandesa també
tindria dret. Es tracta del contingent 090705. Si fem la cerca veiem que ja està esgotat, tal
com mostra la figura 1.8.

Figura 1.8. Consulta contingent 090705

Per veure l’avantatge aranzelari que suposa acollir-se a l’aranzel cal fer una cerca al TARIC.
Tornem a fixar-nos en la figura 1.5 on podem veure que aquesta mercaderia si fos d’origen
tailandès pagaria els drets a tercers. Per tant, fora del contingent pagaria un 24%.
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Hi ha dues classes de contingents aranzelaris, els contingents aranzelaris preferen-
cials i els contingents aranzelaris autònoms.

Contingents aranzelaris preferencials
Es concedeixen en el marc de diversos acords que la Comunitat Europea ha signat
amb tercers països, així com en el marc dels règims preferencials autònoms per
a alguns països beneficiaris, s’atorguen concessions aranzelàries per a un volum
predeterminat de mercaderies.

Dins d’aquests contingents aranzelaris preferencials, un volum predeterminat de
productes originaris d’un país determinat pot beneficiar-se d’uns drets més baixos.

Les importacions a la Comunitat tindran un tipus de dret més favorable que el
corresponent a tercers països que s’esmenta a la nomenclatura combinada. Per
descomptat, el dret a beneficiar-se dels contingents aranzelaris preferencials està
subjecte a la presentació de les proves d’origen necessàries.

Quan cerquem una partida, la base de dades del TARIC distingeix si es tracta d’un
contingent aranzelari preferencial, tal com mostra la figura 1.9.

Figura 1.9. Consulta contingent preferencial

O si es tracta d’un contingent aranzelari no preferencial, tal com mostra la figura
1.10.

Figura 1.10. Consulta contingent no preferencial
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Contingents aranzelaris autònoms
Els contingents aranzelaris autònoms normalment es concedeixen per a alguns
sectors econòmics on cal estimular la competència amb tarifes baixes. És el cas
dels contingents que trobem en nombrosos sectors industrials.

El seu paper és el d’estimular l’activitat econòmica de les indústries de la Comuni-
tat, la millora de la capacitat competitiva, la creació d’ocupació, la modernització
de les estructures, etc.

Normalment es concedeixen a les matèries primeres, béns o components semiaca-
bats que no estan disponibles a la UE (suspensions) o que estan disponibles, però
en quantitats insuficients (contingents aranzelaris). No s’atorguen contingents
aranzelaris als productes acabats.

Per tant, quan aquests contingents s’atorguen a produces pesquers o agrícoles
es fa amb l’objectiu de subministrar matèries que assegurin a la indústria de
transformació d’aquests productes un subministrament sense interrupcions.

Per tal que es concedeixi un contingent, l’empresa interessada haurà de presentar
una sol·licitud. En el cas d’Espanya caldrà fer-ho davant la Subdirección General
de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial de la Dirección
General de Comercio e Inversiones.

Aquesta sol·licitud haurà de contenir la informació necessària per poder fer un
estudi que permeti una valoració adequada. De la veracitat de la informació
presentada se’n fa càrrec la pròpia empresa que presenta la sol·licitud. El formulari
és el mateix que per a la suspensió.

Una sol·licitud d’obertura d’un contingent aranzelari autònom es pot presentar
com a tal o pot ser el resultat de l’examen d’una sol·licitud de suspensió. El
procediment a seguir és el mateix que per a les suspensions.

No es concedirà un contingent a un producte si es fabrica en quantitats suficients
dins de la UE o si es produeix en un tercer país amb preferències aranzelàries per a
productes idèntics, equivalents o de substitució. El mateix passarà quan la mesura
pugui donar lloc a una distorsió de la competència dels productes finals que se’n
derivin.

Existeix una base de dades on es poden consultar els contingents en vigor i una
altra a on es poden consultar els contingents aranzelaris en estudi i pendents
d’aprovació.

Podeu trobar el formulari
per a la sol·licitud de
contingents aranzelaris
autònoms a l’annex
“Sol·licitud de suspensió o
contingent aranzelari
autònom”.

Vegeu el procediment per
a l’entrada en vigor de les
suspensions aranzelàries
autònomes a l’apartat
“Suspensions
aranzelàries”.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=es&Status=&Screen=0&QuotaAuthorities=false&ContextPath=&Offset=0&Critical=&Origin=&Code=&Expand=false
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/quota_consultation.jsp?Lang=es
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/quota_consultation.jsp?Lang=es
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2. Les barreres no aranzelàries

Sota el principi de la llibertat comercial que impera dins del comerç internacional
es podria donar la situació que productes de determinats països poguessin perju-
dicar els interessos econòmics d’altres països; per exemple, podria donar-se el cas
que a un país li resultés més barat comprar un producte a l’estranger que fabricar-
lo. En aquesta situació, la producció nacional patiria el risc de desaparèixer i la
seva economia es veuria afectada.

Per evitar situacions on la indústria nacional pugui sortir desfavorida per l’entrada
massiva de productes estrangers, els governs poden intervenir en el funcionament
del mercat limitant l’entrada de certs productes, establint quotes o exigint el
compliment de certes normes de qualitat.

Aquestes actuacions per part dels governs consisteixen en l’aplicació de barreres
no aranzelàries, és el que s’anomena proteccionisme i són una excepció a la norma
general.

D’aquesta manera, en determinades situacions les exportacions i expedicions de
mercaderies poden estar sotmeses a vigilància, certificació o autorització quan la
normativa comunitària o nacional així ho determini, exigint-se la tramitació de
documents específics, segons el cas.

Les principals barreres no aranzelàries són:

• Les restriccions quantitatives a les importacions.

• Les mesures de defensa de la competència: els drets antidúmping, compen-
satoris o antisubvenció i les mesures de salvaguarda.

• Els règims comercials d’autorització, vigilància i certificació.

2.1 Restriccions quantitatives

Les restriccions quantitatives són límits que s’imposen a la importació de determi-
nades mercaderies. Aquests límits poden ser per quantitat, pes o valor.

Una mercaderia està subjecta a restricció quantitativa quan la Comissió Europea
estableix un límit per sota del qual es poden realitzar importacions; ara bé, un
cop superat aquest límit finalitza la possibilitat d’introduir la mercaderia dins del
territori duaner de la Unió Europea.

La diferència fonamental entre els contingents aranzelaris i les restriccions quan-
titatives és que els primers estableixen un límit de quantitat a la importació del

La principal causa de
l’existència d’una barrera al
comerç és la necessitat de
protegir el mercat interior
davant de l’entrada de
productes d’un altre estat.
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Els contingents
aranzelaris es tracten a
l’apartat “Les barreres

aranzelàries”.

Per saber si un producte
determinat es troba gravat

amb un dret antidúmping
podeu accedir a la pàgina

de l’Agència Tributària que
conté la base de dades

oficial amb la qual es
realitzen les liquidacions a

la duana.

producte dins del qual la importació es beneficia d’un aranzel reduït; un cop
exhaurida la quota, la importació del producte passarà a tenir un dret aranzelari
normal restablert.

Les restriccions quantitatives, en canvi, estableixen un límit fixat en unitats, pes o
valor del producte i quan es supera el límit establert no és possible portar a terme
l’operació d’importació.

2.2 Mesures de defensa de la competència

Tot i la tendència globalitzadora del comerç internacional d’avui dia amb una clara
orientació cap a l’eliminació dels obstacles al lliure comerç, molts països han
hagut d’adoptar mesures restrictives en forma d’instruments de defensa comercial
davant de pràctiques comercials clarament abusives i perjudicials als mercats
interiors.

Les principals mesures restrictives són els drets antidúmping, els drets antisub-
venció i les clàusules de salvaguarda.

2.2.1 Els drets antidúmping

Els drets antidúmping són un dels instruments de política comercial que fa servir
la Unió Europea contra les pràctiques comercials abusives. Es troben regulats al
reglament CE 1225/2009 del Consell de 30 de novembre de 2009.

Es considera que un producte és objecte de dúmping quan s’importa dins de la
Comunitat Europea a un preu inferior al normal de mercat provocant un perjudici
a la indústria comunitària.

En aquests casos, i després de l’obertura d’un procediment format per diferents
fases, es pot aplicar un dret antidúmping, és a dir, un recàrrec sobre el preu
d’importació amb l’objectiu de corregir els efectes perjudicials que ocasionaria
la introducció dins del mercat comunitari de mercaderia amb un valor que estigui
per sota del seu cost de producció.

Es parla de drets compensatoris o antisubvenció quan el preu inferior del
producte que s’introdueix dins del mercat comunitari és conseqüència del
benefici de subvencions per part del país exportador.

Abans d’aplicar un dret antidúmping, és imprescindible determinar l’existència
del perjudici causat a la indústria comunitària. A tal efecte, es realitzarà un examen
sobre el volum d’importacions objecte de dúmping i l’impacte sobre els preus de
productes similars dins del mercat intern de la Unió Europea.

https://goo.gl/uvDMQV
https://goo.gl/uvDMQV
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El procediment per establir els drets antidúmping consta de quatre fases:

• Iniciació

• Investigació

• Mesures provisionals

• Mesures definitives

Iniciació

El procediment comença amb una denúncia escrita presentada per qualsevol
persona física o jurídica o qualsevol associació sense personalitat jurídica que
actuï en nom de la indústria de la Comunitat.

També es podria iniciar sense denúncia sempre que un estat membre tingui proves
suficients sobre pràctiques de dúmping i dels efectes perjudicials sobre la indústria
de la Comunitat.

En tots els casos, tant si hi ha denúncia com si hi ha proves suficients de l’existència
de les pràctiques abusives, es podrà presentar davant de la Comissió de la Unió
Europea o a un estat membre que la remetrà a la Comissió.

La denúncia haurà de contenir informació sobre:

• Identitat del denunciant

• Identitat de l’exportador o productor estranger

• Descripció del producte objecte del dúmping

• Informació sobre el país d’exportació de la mercaderia

• Dades relatives als preus de venda del producte

• Dades sobre l’evolució del volum de les importacions objecte de dúmping i
l’efecte sobre els preus de productes similars dins del mercat comunitari o
a la indústria de la Comunitat.

Un cop presentats tots els elements de prova, la Comissió en el termini de 45 dies
decidirà si inicia l’obertura del procediment i ho farà públic en el Diari Oficial de
la Unió Europea (DOCE).

En el cas que procedeixi obrir una investigació, la Comissió fixarà en el mateix
anunci els terminis perquè les parts aportin informació respecte del producte en
qüestió.

Quan els elements de prova siguin insuficients, en el mateix termini (45 dies)
informarà al denunciant sobre la no obertura del procediment. Per tant, no
s’establiria cap investigació, ni donaria lloc a un dret antidúmping.

Diari Oficial de la Unió
Europea (DOCE)

El Diari Oficial de la Unió
Europea (DOCE) és el butlletí
oficial en què apareixen les
disposicions legals de la UE i
altres documents oficials de les
institucions, òrgans i organismes
de la UE. Es publica de dimarts a
dissabte en les llengües oficials
de la UE i està disponible en
diversos formats.
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Els compromisos són
suggerits per la Comissió,

cap exportador està obligat
a acceptar-los.

Investigació

La Comissió, en cooperació amb els estats membres, començarà una investigació
que se centrarà tant en el dúmping com en el perjudici causat dins de la indústria
de la Comunitat. Tots dos aspectes s’examinaran de manera simultània.

S’informa els representants i productors del país o països afectats pel procediment,
i se’ls envien una sèrie de qüestionaris per tal de determinar el nivell de perjudici.
A continuació, es realitzen visites in situ als productors, exportadors i importadors
per comprovar les informacions obtingudes i per conèixer el punt de vista de les
parts implicades. Quan hi hagi un gran nombre d’exportadors, importadors o
demandants es podrà utilitzar una mostra representativa.

El més important d’aquesta fase és recollir tota la informació possible i fixar el
marge del dúmping, d’acord amb la diferència de preus i el nivell de perjudici
causat.

Amb la informació obtinguda, la Comissió determinarà:

• El marge de dúmping: es considera que un producte és objecte de dúmping
quan el seu preu al mercat de la UE és inferior al preu de venda en el mercat
interior de l’exportador del tercer país.

El marge de dúmping és la diferència entre aquests dos preus, és a dir entre
el preu d’exportació i el preu al mercat interior.

A vegades, el càlcul del marge de dúmping és senzill però habitualment sol
ser molt complex. Als productes originaris d’un país sense economia de
mercat se’ls apliquen regles diferents.

• El perjudici causat: només es poden adoptar mesures antidúmping quan
les importacions hagin causat un perjudici “important” a la indústria de la
Comunitat.

Aquest perjudici es tradueix, normalment, en un augment de les impor-
tacions a uns preus significativament inferiors i que afecten les vendes,
rendibilitat, quota de mercat o productivitat dels productors comunitaris.
La Comissió també ha d’establir clarament un vincle causal entre les im-
portacions objecte de dúmping i el perjudici ocasionat, ja que les empreses
poden patir un perjudici a causa d’altres factors.

• L’interès de la Comunitat: abans d’adoptar una mesura antidúmping s’ha
de tenir en compte si la seva adopció és d’interès comunitari. Els productors,
importadors, usuaris i consumidors poden presentar les seves observacions
sobre l’oportunitat de les mesures.

En aquesta fase o en qualsevol altre moment, es poden presentar com-
promisos de manera voluntària per part de les empreses exportadores,
acceptant una modificació dels preus de venda o acceptant deixar d’exportar
a preus objecte de dúmping, sempre que la Comissió consideri que l’efecte
perjudicial del dúmping resta eliminat amb aquesta mesura. En aquest cas,
es donaria per tancada la investigació i per finalitzat el procés.
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Aquesta fase té una durada de 15 mesos, tot i que normalment abans de 9 mesos
es presenta un informe provisional.

Moltes vegades els drets antidúmping s’estableixen per a determinades empreses
que es troben identificades en els propis reglaments antidúmping.

Per a la correcta aplicació d’aquestes mesures, i sobretot per identificar de manera
precisa les empreses afectades, cal basar-se en la utilització dels denominats codis
addicionals. Els codis addicionals també han d’estar recollits en els reglaments
corresponents.

Cada codi addicional està format per 4 dígits dels quals el primer identifica el tipus
de codi addicional de què es tracta. En el cas dels drets antidumping el primer codi
que tenen assignat és sempre el número 8, la lletra A o la lletra B. Els altres tres
dígits es corresponen amb un número seqüencial que va assignant la Comissió de
la Unió Europea a mesura que es va necessitant.

Importació de Xina subjecta a antidúmping

Es tracta de la importació de 100.000 kg de fibra de vidre classificada en la partida
aranzelària 70195100 amb origen Xina. El valor CIF a la duana és de 89.600 AC.

Per a aquest producte hi ha un aranzel comú del 7% i un dret antidúmping definitiu establert
segons el reglament 791/2011 per als següents codis addicionals de:

• B006: Yuyao Mingda Fiberglass Co.,Ltd amb un dret antidúmping de 60,9%

• B122: Yuyao Feitian Fiberglass Co.,Ltd amb un dret antidúmping de 60,7%

• B007: Grand Composite Co.,Ltd amb un dret antidúmping de 48,4%

• B999: La resta d’empreses, el dret antidúmping és de 62,9%

L’empresa proveïdora és Grand Composite Co.,Ltd que té assignat un dret antidúmping
definitiu de 48,4%.

El resultat de la liquidació és el següent:

89.600 AC * 7% = 6.272 AC en concepte d’aranzel

89.600 AC * 48,4% = 43.366,4 AC en concepte d’antidúmping

Total amb drets aranzelaris: 89.600 AC + 6.272 AC + 43.366,4 AC = 139.238,4 AC

Ara farem el càlcul de l’IVA:

139.238,4 AC * 21% = 29.240,06 AC

Així doncs, el cost total de l’operació amb el dúmping és:

89.600 AC + 6.272 AC + 43.366,4 AC + 29.240,06 AC = 168.478,46 AC

En canvi, el cost de l’operació sense el dúmping seria:

Total amb drets aranzelaris: 89.600 AC + 6.272 AC = 95.872 AC

IVA: 95.872 AC * 21% = 20.133,12 AC

Cost total: 89.600 AC + 6.272 AC + 20.133,12 = 116.005,12 AC
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Cada dret antidúmping té la
seva pròpia normativa on

s’especifica de manera
detallada.

Mesures provisionals

Si la investigació preliminar de la Comissió estableix l’existència de dúmping
perjudicial per a la indústria europea, consultarà els estats membres i establirà
a continuació els drets provisionals, excepte en casos d’extrema urgència en què
ha d’adoptar les mesures i consultarà els estats membres posteriorment. Aquests
drets poden establir-se durant un període comprès entre els 60 dies i els 9 mesos
a partir de l’obertura de la investigació. No poden excedir el marge de dúmping i
poden ser inferiors, si aquest nivell mínim és suficient per eliminar el perjudici.

Els drets provisionals s’apliquen normalment per un període de 6 mesos i es poden
prorrogar per un període suplementari de 3 mesos. Des del seu establiment,
els importadors han de dipositar una garantia per al pagament dels drets a la
importació dels productes en qüestió. Aquestes mesures provisionals es publiquen
al Diari Oficial de la Comunitat Europea (DOCE) i les empreses afectades per la
decisió tenen un termini de 30 dies des de la publicació per fer les al·legacions que
considerin oportunes.

Mesures definitives

Quan la Comissió hagi finalitzat la seva investigació podrà proposar la imposició
d’uns drets antidúmping definitius, que s’adoptaran llevat que una majoria qualifi-
cada d’estats membres s’hi oposi.

Els drets definitius s’apliquen habitualment per un període de 5 anys i el seu
establiment es publicarà com a Reglament d’Execució (UE) de la Comissió en
el Diari Oficial de la Unió Europea.

Els exportadors dels tercers països afectats poden proposar un compromís de preus
fins a un nivell que elimini el perjudici o el dúmping. Si el compliment d’aquests
compromisos es pot controlar de manera eficaç, es poden acceptar en substitució
dels drets i seran equivalents a unes mesures antidúmping definitives.

D’altra banda, es pot concloure un procediment sense adopció de mesures quan
es demostri la inexistència de dúmping i/o de perjudici. Aquest tancament del
procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Les mesures definitives poden ser iguals o diferents que les provisionals:

• Si les mesures definitives són iguals que les provisionals, s’ingressen les
garanties retingudes.

• Si les mesures definitives són inferiors que les provisionals, s’ingressen les
garanties corresponents als valors definitius i es retorna la diferència.

• Si les mesures definitives són superiors que les provisionals, s’ingressen
únicament les quantitats establertes en les provisionals.

En alguns casos, un cop establert el dret antidúmping, es poden obrir noves
investigacions a nous exportadors o nous països als quals s’hagi pogut desviar
la producció per intentar eludir el dret antidúmping.
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En sentit contrari, també es pot produir l’acceptació per part d’alguna empresa ex-
portadora dels preus fixats per la Unió Europea i en aquests casos els antidúmping
provisionals o definitius poden ser retirats.

Les mesures antidúmping poden ser suspeses per un termini màxim de nou mesos.

Durant el termini que dura la tramitació de l’expedient es pot establir el que es
denomina “registre d’importacions” per un termini màxim de nou mesos. Aquest
registre serveix perquè les autoritats duaneres tinguin una relació de totes les
operacions comercials que es podrien veure afectades per les mesures antidúm-
ping. Com que aquest registre es publica al DOCE, es poden adoptar mesures
cautelars per prevenir les pràctiques abusives que poden perjudicar l’economia de
determinats sectors, des del moment que es fa públic l’avís del registre.

Mentre és d’aplicació un antidúmping la Comissió també pot reconsiderar la seva
aplicació, amb l’objectiu de determinar si aquesta mesura antidúmping és encara
necessària o si ha de ser modificada perquè han canviat les circumstàncies que van
determinar la seva imposició.

Generalment quan un antidúmping està pròxim al seu venciment, després dels cinc
anys, es realitza una investigació amb l’objectiu de determinar si aquesta mesura
antidúmping que expira hauria de ser mantinguda o no.

2.2.2 Els drets antisubvenció

De manera habitual es parla dels drets antidúmping i dels drets antisubvenció de
manera conjunta donades les moltes similituds. Fins i tot hi ha països que regulen
els dos tipus de drets en una sola llei, establint els mateixos procediments i atorgant
facultats per a les investigacions a un sol organisme.

Ara bé, hi ha diferències fonamentals. La principal és que el dúmping el porta a
terme una empresa mentre que en el cas de les subvencions és el Govern qui atorga
ajuts en forma de subvencions a les empreses.

En tots dos casos es tractaria de recàrrecs que aplicaria la Unió Europea després
que es demostrés que les mercaderies importades tenen un preu inferior al
valor normal del mercat i que aquesta importació produeix un greu perjudici a
la indústria comunitària. Són una manera de corregir els efectes perjudicials
d’aquestes pràctiques abusives.

La manera d’evitar aquesta entrada massiva de producte amb un preu per sota del
valor normal és aplicant un recàrrec, és a dir, un impost especial anomenat dret
compensatori.

La investigació sobre la possible subvenció s’inicia a requeriment de les empreses
afectades i és duta a terme per la Comissió Europea.

Durant el període d’investigació, la Comissió pot imposar drets compensatoris
provisionals, de manera que els importadors han de dipositar una garantia per al
pagament dels corresponents drets.
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Aquestes garanties es farien efectives en el cas que el Consell de Ministres de la
UE acordés la imposició de drets compensatoris definitius. La validesa sol ser,
generalment, de cinc anys. Les decisions del Consell de Ministres, en aquest cas,
són adoptades per majoria simple d’estats membres.

El procediment per establir els drets antisubvenció consta de quatre fases:

• Iniciació

• Investigació

• Mesures provisionals

• Mesures definitives

Iniciació

Quan un sector de la indústria comunitària considera que certes importacions són
objecte de subvencions i estan causant un perjudici a l’economia comunitària, pot
presentar una denúncia a la Comissió Europea, bé directament o bé a través d’un
estat membre.

La presentació de la queixa s’ha de fer per escrit davant la Comissió Europea i
s’han d’aportar elements de prova sobre la subvenció, el perjudici i la causalitat
entre tots dos.

La Comissió examinarà la denúncia i determinarà, en un termini de 45 dies, si hi
ha elements suficients per justificar l’obertura d’una investigació.

La queixa serà rebutjada si la Comissió decideix que no hi ha evidència suficient de
la subvenció o perjudici, o els denunciants no representen una proporció d’almenys
un 25% de la indústria comunitària.

L’obertura d’una investigació formal sobre una denúncia antisubvenció es publica
al Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE) i en reben notificació expressa les
parts interessades i els governs dels països exportadors afectats.

Investigació

La investigació de la Comissió s’ha de dur a terme en un termini de 13 mesos a
partir de l’inici del procediment.

En una primera fase, la Comissió ha de remetre un qüestionari als exportadors i
als importadors esmentats en la denúncia així com als productors comunitaris, per
tal d’avaluar el perjudici.

Es realitzaran visites in situ als productors, exportadors i importadors per com-
provar les informacions obtingudes i per conèixer el punt de vista de les parts
implicades. Es podrà utilitzar una mostra representativa, quan hi hagi un gran
nombre d’exportadors, importadors o demandants.
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Amb la informació obtinguda, la Comissió determinarà si hi ha subvenció i de quin
tipus és, el perjudici causat per la indústria europea i l’interès de la Comunitat.

Durant aquesta fase s’hauran de tenir en compte els aspectes següents:

• Naturalesa de la subvenció: només es poden adoptar mesures compensatò-
ries quan l’ajut hagi estat concedit a la producció, l’exportació, la venda o el
transport dels productes en qüestió. Hi ha d’haver contribució financera dels
poders públics del país exportador com, per exemple, donació, exempció
fiscal o subministrament per part de les autoritats nacionals de certs béns i
serveis a preus subvencionats.

• Dret compensatori: el seu import es determina sobre la base de l’avantatge
concedit al beneficiari al llarg d’un determinat període, normalment l’últim
exercici. En cas de donació o exempció fiscal, l’import de la subvenció sol
ser evident. No obstant això, la concessió per part dels poders públics d’un
préstec a un tipus reduït o el refinançament d’una societat en condicions més
favorables que les que concediria un inversor privat, requereix una anàlisi
més complexa.

• Perjudici causat: només es poden adoptar mesures compensatòries quan
les importacions hagin causat un perjudici “important” a la indústria de
la Comunitat. Això es tradueix, normalment, en un augment de les
importacions a uns preus significativament inferiors i que afecten les vendes,
la rendibilitat, la quota de mercat o la productivitat dels productors comuni-
taris. La Comissió també ha d’establir clarament un vincle causal entre les
importacions objecte de subvenció i el perjudici causat.

• Interès de la Comunitat: abans d’adoptar una mesura compensatòria
s’ha de tenir en compte, si la seva adopció és d’interès comunitari. A tal
efecte, els productors, importadors, usuaris i consumidors poden presentar
observacions sobre l’oportunitat de les mesures.

Mesures provisionals

Si la investigació preliminar de la Comissió estableix l’existència de subvenció
perjudicial per a la indústria europea, consultarà els estats membres i establirà
a continuació els drets provisionals, excepte en casos d’extrema urgència en què
primer adoptarà les mesures i posteriorment consultarà els estats membres.

Els drets provisionals poden establir-se durant un període comprès entre els 60
dies i els 9 mesos a partir de l’obertura de la investigació. No poden excedir el
marge de subvenció i poden ser inferiors, si aquest nivell mínim és suficient per
eliminar el perjudici.

Els drets provisionals són aplicables per un període màxim de 4 mesos. Des del
seu establiment, els importadors han de dipositar una garantia per al pagament dels
drets a la importació dels productes en qüestió. Aquestes mesures provisionals es
publicaran al Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE).

Els préstecs concedits en
condicions més favorables
que les condicions
comercials i la condonació
de deutes o càrregues de
seguretat social,
constitueixen casos típics
de subvencions que causen
un perjudici a l’economia.
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El Document de Vigilància
acostuma a ser una mesura
adoptada com a pas previ a
les mesures de salvaguarda.

Mesures definitives

Quan la Comissió hagi finalitzat la seva investigació podrà proposar la imposició
d’uns drets antisubvenció definitius que seran adoptats per la Comissió llevat que
una majoria qualificada d’estats membres s’hi oposi

Els drets definitius s’apliquen habitualment per un període de 5 anys i el seu
establiment es publicarà com a Reglament d’execució (UE) de la Comissió en
el Diari Oficial de la UE.

Els exportadors dels tercers països afectats poden proposar un compromís de
limitar la subvenció o de prendre mesures que permetin augmentar els preus fins
a un nivell que elimini el perjudici causat.

Si aquest compromís és efectiu, es pot acceptar en substitució dels drets i
serà equivalent a unes mesures compensatòries definitives. D’altra banda, es
pot concloure un procediment sense adopció de mesures quan es demostri la
inexistència de subvenció i/o de perjudici. Aquest tancament del procediment es
publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea.

2.2.3 Les clàusules de salvaguarda

Les clàusules de salvaguarda són mesures de defensa comercial que es poden
adoptar quan l’evolució de les importacions d’un producte provoqui, o amenaci
de provocar, un greu perjudici als productes comunitaris.

Les clàusules de salvaguarda suposen, generalment, la imposició de restriccions
quantitatives a la importació de certs productes. En aquests casos, el despatx de
les mercaderies estarà condicionat a la presentació d’una Llicència d’Importació
com a mesura cautelar o preventiva.

Paral·lelament a les clàusules de salvaguarda, ens podem trobar amb un altre
mecanisme de protecció, les anomenades mesures de vigilància que s’adopten
quan l’evolució de les importacions d’un producte d’un país tercer amenaça de
perjudicar els productors comunitaris. En aquest cas, i a diferència de les mesures
de salvaguarda, per al despatx a lliure pràctica de la mercaderia, la Comissió
exigeix la presentació d’un Document de Vigilància verificat per les autoritats
competents dels estats membres.

Les mesures de salvaguarda i de vigilància les han de sol·licitar directament les
autoritats dels estats membres a la Comissió Europea.

El procediment per a la concessió de les mesures consta de dues fases:

• Investigació

• Adopció de mesures
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Investigació

Si la Comissió considera que hi ha indicis suficients per a l’adopció de les
mesures de vigilància i de salvaguarda, farà pública l’obertura del procediment
d’investigació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE).

Els elements a tenir en compte en aquesta investigació són:

• Volum de les importacions.

• Preu de les importacions.

• Repercussió per als productes comunitaris: es valoraran factors econòmics
com ara producció, capacitat, existències, vendes, quotes de mercat, preus,
beneficis, ocupació, etc.

• Qualsevol altre factor que pugui ser determinant del perjudici.

Si s’al·lega amenaça de perjudici greu, també s’examinarà:

• L’increment de les exportacions a la Comunitat del producte en qüestió.

• La capacitat d’exportació del país d’origen.

Adopció de mesures

En un termini màxim de nou mesos, comptats a partir del moment en què es va
iniciar la investigació, la Comissió ha d’adoptar una decisió al respecte:

• Si considera que les mesures no són necessàries, tancarà el procediment
d’investigació i publicarà aquesta decisió en el Diari Oficial de la UE.

• Si considera que l’adopció d’aquestes mesures és necessària:

– En el cas de mesures de vigilància, podrà adoptar un reglament de
la Comissió introduint aquestes mesures. La validesa de les mesures
de vigilància serà limitada i generalment expirarà al final del segon
semestre següent a aquell en què van ser adoptades.

– Podrà adoptar mesures de salvaguarda definitives si aconsegueix el
suport d’una majoria qualificada d’estats membres. En casos excepci-
onals, es poden adoptar mesures de salvaguarda provisionals.

Aquestes mesures tindran una durada no superior a 200 dies i hauran d’adoptar la
forma d’un augment dels drets de duanes.

En cas que, després de la investigació, es decideixi no adoptar mesures, els drets
de duana percebuts en aplicació de les mesures provisionals seran reemborsats
d’ofici.

Si les circumstàncies així ho aconsellen, es podran adoptar mesures de vigilància
i salvaguardes regionals, és a dir, d’aplicació en alguns estats membres o regions
de la Comunitat.
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Podeu veure un model
d’Autorització
Administrativa

d’Importació a l’apartat
“Annexos”.

Les AAI/AAE s’atorguen
amb caràcter discrecional

per la Secretaria General de
Comerç Exterior, sent el seu

termini de validesa de 6
mesos.

El Document de Vigilància a
la Importació (DOVI) es

presenta al Registre
General de la Secretaria

d’Estat de Turisme i Comerç
i el termini de validesa des
de la seva expedició és de

quatre mesos.

2.3 Els règims comercials d’autorització, vigilància i certificació

El règim comercial d’importació i exportació ve determinat per la política comer-
cial de la Unió europea i amb caràcter general pot definir-se com un règim de
llibertat comercial.

Ara bé, en determinades situacions i com a excepció a aquest principi bàsic, la
normativa comunitària preveu tres situacions que requereixen la tramitació d’una
documentació específica segons el cas.

L’aplicació dels diferents règims es fa en funció dels productes o del país d’origen
o destí. En relació amb els productes, les principals limitacions afecten els
productes agrícoles, tèxtils i siderúrgics, així com a les armes i material de defensa.
Per raó del país, hi ha diferències en funció que el país d’origen o destí sigui o no
membre de l’OMC.

Els règims comercials són tres:

• Règim d’autorització.

• Règim de vigilància.

• Règim de certificació.

2.3.1 El Règim d’autorització

Sota el règim d’autorització, el despatx duaner està condicionat a la presentació
d’una “Autorització Administrativa d’Importació” (AAI) o d’Exportació (AAE),
segons els casos.

L’autorització administrativa és necessària per a determinades mercaderies que
es troben sotmeses al règim de restricció comercial com a conseqüència d’algun
tipus de restricció quantitativa o cautelar, derivada de l’aplicació de la política
comunitària comuna, com per exemple, els productes de doble ús o els siderúrgics,
que es troben sotmesos a contingents quantitatius anuals.

2.3.2 El Règim de Vigilància

El Règim de Vigilància s’aplica a les importacions de determinades mercaderies
incloses dins del règim de llibertat comercial però que se sotmeten a vigilància
estadística prèvia a la seva importació. En aquests casos és necessària la
presentació del Document de Vigilància per a la Importació (DOVI) i notificar la
importació mitjançant el Document de Notificació Prèvia a la Importació (NOPI).
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Per exemple, les importacions dels productes siderúrgics originaris d’un país no
membre de la Unió Europea requereixen l’expedició del document de vigilància
DOVI, condicionat a la presentació de la Llicència d’Exportació expedida al país
d’origen, a més de la presentació del contracte.

Aquest règim també és aplicable a les exportacions. En cas que es tracti d’exportar
productes sotmesos a vigilància, el document que es presentarà davant de la duana
serà el Document de Vigilància de les Exportacions (DOVE) i la notificació de
l’exportació es documentarà mitjançant el document NOPE (Notificació Prèvia a
l’Exportació).

2.3.3 El Règim de certificació

El despatx duaner de mercaderies està supeditat a la presentació de diferents
certificats que verifiquen el compliment de la normativa.

El ventall de certificats és molt ampli, sent els més usuals els que afecten a
productes agrícoles com el certificat Agrex, el certificat Cites per a la flora i fauna,
el certificat de qualitat Soivre, els certificats de Normalització, Homologació i
Qualitat i els Certificats Sanitaris, Fitosanitaris i Veterinaris.

Podeu veure un model de
Notificació Prèvia a
l’Exportació a l’apartat
“Annexos”.
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3. Barreres no aranzelàries: els certificats i les restitucions a
l’exportació

Per tal de protegir i garantir els drets dels consumidors i per tal que el mercat
funcioni de forma eficient, les empreses han de respectar una sèrie de normes i
competir en condicions justes. Els certificats són un mecanisme de garantia de
compliment de la normativa tècnica que afecta als productes, béns i serveis que es
comercialitzen dins de la Unió Europea.

Les restitucions formen part del règim de control de preus establert per les
organitzacions comunitàries de mercats agrícoles i en la pràctica són un al·licient
important per fomentar les exportacions.

3.1 Els Certificats

Les mercaderies que es comercialitzen dins de la Unió Europea, així com les
mercaderies que són importades, han de complir una sèrie de requisits específics.
Els principals requisits es refereixen a:

• La seguretat dels productes: es regulen totes les fases de la producció
d’aliments i la seva distribució; la traçabilitat dels productes; normes
relatives a la higiene, residus, plaguicides i tots els controls i inspeccions
destinats a assegurar el compliment de la normativa.

• La normalització tècnica: es regulen els procediments per avaluar la
conformitat dels productes amb els requisits essencials continguts a les
directives d’harmonització tècnica que han de desenvolupar tots els països,
així com els controls de qualitat i de fabricació dels productes.

• L’envasat i l’etiquetatge: normes relatives a proporcionar informació so-
bre el producte, com ara la composició, precaucions especials; compliment
de la normativa en matèria de protecció del medi ambient, entre d’altres.

Com a garantia del compliment de totes les especificacions tècniques estipulades
per la Unió Europea s’estableixen els certificats, concretament:

• Certificats del Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaça-
des de fauna i flora (CITES).

• Certificats del Servei oficial d’inspecció, vigilància i regulació de les
exportacions (SOIVRE).

• Certificats de normalització, homologació i control de qualitat dels produc-
tes.

• Certificats sanitaris, fitosanitaris i veterinaris.
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El CITES també protegeix
les pells, closques,

instruments musicals,
llavors, extractes per a

perfumeria, etc. elaborats a
partir d’espècies incloses en

el Conveni.

Podeu consultar quins són
els punts d’inspecció CITES

a l’enllaç goo.gl/B25bNL

3.1.1 Certificats del Conveni sobre el comerç internacional
d’espècies amenaçades de fauna i flora (CITES)

El Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora
silvestre, més conegut com a Conveni CITES (Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), busca preservar la conservació
de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu
comerç.

Va ser signat a Washington el 3 de març de 1973 per 21 països i va entrar en vigor
el 1975. Actualment s’hi han adherit 180 països, denominats “parts”, és a dir,
gairebé tots els països del món formen part de la Convenció. L’adhesió d’Espanya
al Conveni CITES es va efectuar l’any 1986.

El Conveni CITES estableix una xarxa mundial de control del comerç internaci-
onal d’espècies silvestres amenaçades i dels seus productes, exigint la utilització
de permisos oficials per autoritzar el seu comerç. Per tant, la protecció s’estén
a animals i plantes, vius o morts, les seves parts, derivats o productes que els
continguin.

L’objectiu del conveni és assegurar que el comerç internacional d’espècimens
d’animals i plantes d’origen silvestre sigui sostenible i no posi en perill la seva
supervivència. Això suposa essencialment prohibir el comerç de les espècies en
perill d’extinció i regular el comerç de les espècies amenaçades o en perill d’estar-
ho.

L’objectiu final del Conveni CITES és contribuir a garantir que el comerç
internacional d’animals i plantes silvestres sigui legal, sostenible i traçable.
El sistema de permisos i certificats establert permet que tota mercaderia
CITES es trobi perfectament documentada i se’n conegui l’origen, destinació
i motiu pel qual es comercialitza.

Els documents CITES es poden obtenir a través de qualsevol dels Serveis d’Inspec-
ció SOIVRE. Ara bé, les operacions d’importació i exportació en matèria CITES
s’han de despatxar per un dels punts autoritzats per la Unió Europea. Són els
anomenats “punts d’inspecció fronterera” (PIF). A Espanya, el control i inspecció
de les mercaderies CITES en aquests punts el porten a terme els 12 Serveis
d’Inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de Comerç.

Altres autoritats encarregades de vetllar pel compliment de la normativa CITES
són:

• Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (SEPRONA)

• Servei de Vigilància Duanera

• Serveis de duanes

• Jutjats

http://goo.gl/B25bNL
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• Altres autoritats locals i autonòmiques

Per saber si una espècie es troba regulada pel Conveni CITES cal conèixer el nom
científic de l’espècie ja que és la forma internacionalment acceptada per designar-
la.

Si només es coneix el nom comú d’un animal o planta s’haurà de comprovar el
nom científic per poder determinar el seu estatus legal. Ara bé, de vegades hi ha
sinònims o diferents noms comuns per denominar una espècie segons les regions
o països i es poden emprar noms diferents.

Noms científics

El nom científic Psittacus erithacus és conegut com yaco, lloro de cua gris, ramat parrot,
etc. o la fusta de Dalbergia negra és coneguda com palissandre, xicranda del Brasil, riu
Rosewood, etc.

Els documents CITES són necessaris qualsevol que sigui la finalitat autoritzada
(comercial, científica, zoològica, personal, etc.), així com la procedència de l’es-
pècimen (obtingut del medi natural, criat en captivitat, procedent de reproducció
artificial, preconveni, etc.).

En funció de l’apèndix CITES en el qual s’inclogui una espècie, el seu origen
legal o procedència, determinades finalitats poden estar prohibides o fortament
restringides.

Mercaderies il·legals

Alguns exemples de mercaderies que habitualment s’ofereixen a la venda i són susceptibles
de tenir un origen il·legal CITES, o bé de no tenir la documentació exigible són: corals,
caviar, lloros, tortugues, papallones, cactus, orquídies, productes de medicina tradicional
asiàtica, bosses elaborades amb pell de rèptil, etc.

El Certificat CITES és necessari per importar a la Unió Europea espècimens
d’espècies incloses en els annexos A o B del reglament (CE) 338/97. En podeu
veure un model a la figura 3.1.

La sol·licitud d’importació s’ha de fer abans de l’arribada de la mercaderia a la UE
ja que s’ha de valorar si procedeix l’autorització i emissió del permís d’importació.

El formulari consta de cinc exemplars:

• Original (full núm. 1), de color gris.

• Còpia per al titular (full núm. 2), de color groc.

• Còpia a retornar per la duana a l’autoritat expedidora (full núm. 3), de color
verd.

• Còpia per a l’autoritat emissora (full núm. 4), de color rosa.

• Sol·licitud (full núm. 5), de color blanc, que ha de ser emplenada pel
sol·licitant.

Per conèixer els noms
científics, així com els noms
comuns de les diferents
espècie i la seva regulació,
podeu consultar les
següents pàgines:
bit.ly/2telTmi
www.speciesplus.net

Podeu consultar els
annexos A i B del CITES al
següent enllaç:
goo.gl/tDOuGu.

http://www.cites.org/esp/resources/species.html
http://www.speciesplus.net/
https://goo.gl/tDOuGu


Gestió administrativa del comerç internacional 58 Barreres al comerç internacional

Figura 3.1. Certificat CITES

En el cas de sol·licituds d’importació d’espècimens silvestres d’espècies incloses
en l’Annex A, el sol·licitant ha de justificar la necessitat d’introducció i facilitar
informació sobre la finalitat a la qual es destinen els espècimens. En el cas
d’animals vius s’han d’indicar també detalls sobre l’allotjament previst.

En el cas de sol·licituds d’importació d’espècimens criats en captivitat d’espècies
incloses en l’Annex A i espècimens d’espècies incloses en l’annex B no és
necessari justificar la introducció. Ara bé, si es tracta d’animals vius, el sol·licitant
ha d’aportar documentació que justifiqui que les instal·lacions de destinació són
adequades per a albergar-los.

La duana diligenciarà la casella 27 del permís d’importació, lliurant a l’importador
la “còpia destinada al titular”. L’original del permís d’importació serà remès per
la duana a l’autoritat administrativa CITES del país emissor.
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Els animals que són exhibits en un circ o en qualsevol altre tipus d’exhibició
itinerant, hauran de viatjar amb el Certificat d’exhibició itinerant, emès
per l’autoritat administrativa CITES de l’estat membre de procedència i que
serà vàlid durant 3 anys consecutius, sense necessitat d’obtenir un permís
d’importació o exportació cada vegada que entri o surti de la Unió Europea.

Podeu veure un model de Certificat d’exhibició itinerant a la figura 3.2:

Figura 3.2. Certificat d’exhibició itinerant

En el cas dels particulars, s’ha de tenir en compte que tota mercaderia que
contingui espècimens CITES ha d’anar sempre acompanyada de la documentació
que acrediti el seu origen legal, tant si es tracta d’una mascota personal (lloro
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yaco, iguana, cacatua), com d’un instrument musical (guitarra elaborada amb fusta
protegida ), com d’un trofeu de caça (pell de lleó, ullal d’elefant, per exemple).

Determinats articles d’espècies CITES enumerats en l’Annex B (mai de l’annex
A) del reglament (CE) 338/97 no requereixen presentar documents CITES d’im-
portació, exportació o reexportació a l’entrada o sortida de la UE. Això és vàlid
sempre que es tracti d’efectes personals o estris domèstics sense finalitat comercial
continguts a l’equipatge personal dels viatgers que es desplacin o provinguin d’un
tercer país fora de la UE, o bé, que es trobin entre els objectes personals d’una
persona física que canviï el seu lloc de residència habitual, traslladant-se de la UE
a un tercer país o viceversa.

Aquesta excepció s’aplica únicament a espècimens CITES sense finalitat comerci-
al i, per tant, no és vàlida per les trameses per Internet, les importacions o reexpor-
tacions realitzades per empreses o persones jurídiques, els enviaments d’equipatge
no acompanyats o els espècimens que s’utilitzin amb finalitats lucratives.

Els articles previstos en aquesta excepció són els següents:

• Caviar d’esturió (Acipenseriformes), fins a un màxim de 125 grams per
persona.

• Pals de pluja de Cactaceae, fins a tres per persona.

• Espècimens processats morts de Crocodylia (amb excepció de la carn
i els trofeus de caça), fins a quatre per persona. Aquí s’inclouen les
manufactures o peces de vestir que continguin pell de cocodril, per exemple,
bosses, cinturons, abrics, etc. considerant a cada parell de sabates com
dos espècimens, de manera que, en aquest cas, el màxim seria 2 parells
de sabates.

• Petxines de Strombus gigues (coneguda com petxina reina o botuto), fins a
tres per persona.

• Hippocampus (cavallets de mar), fins a quatre espècimens morts per perso-
na.

• Petxines de Tridacnida (cloïssa gegant), fins a tres espècimens per persona,
sense excedir 3 quilos en total.

En el cas de la reexportació d’aquestes mercaderies fora de la UE, el país de
destinació ha d’acceptar aquestes excepcions ja que es tracta d’una norma interna
de la UE.

3.1.2 Certificats del Servei oficial d’inspecció, vigilància i regulació
de les exportacions (SOIVRE)

El Servei oficial d’inspecció, vigilància i regulació de les exportacions agrícoles
a l’estranger (SOIVRE) va ser creat en els anys 30 per al control de l’exportació
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de cítrics. La seva comesa específica era la de regular i vigilar les exportacions,
fixar les qualitats dels productes i les característiques dels envasos.

El creixement del comerç exterior i la necessitat de controlar la qualitat d’altres
productes van fer necessària la reorganització del SOIVRE. Així, les seves
competències es van veure ampliades tant a l’exportació com a l’importació d’una
gran varietat de mercaderies. I d’aquí, l’organisme va passar a anomenar-se Servei
oficial d’inspecció i vigilància del comerç exterior.

Amb el pas dels anys, el SOIVRE ha anat assumint tasques addicionals i des
de 2008 col·labora amb les duanes espanyoles per al control a la importació de
determinats productes industrials considerats “sensibles” pel que fa a la normativa
de seguretat.

Es consideren “sensibles” els productes inclosos dins de l’Annex I del Reial Decret
330/2008, de 29 de febrer, pel qual s’adopten mesures de control a la importació
de determinats productes respecte a les normes aplicables en matèria de seguretat
dels productes.

El servei d’inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de
Comerç, depenent de la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior, realitza la
inspecció i control de qualitat comercial dels productes objecte de comerç
exterior.

El SOIVRE emet quatre tipus de documents:

• Certificats de control de qualitat comercial orientats, fonamentalment, a
l’exportació de productes agroalimentaris.

• Certificats per assegurar que els productes compleixen amb la normativa
internacional en matèria de protecció d’espècies protegides (en aplicació
del Conveni CITES sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades
de fauna i flora silvestre).

• Certificats de conformitat amb les normes de seguretat aplicables a la im-
portació de productes industrials de consum com tèxtils, calçat o joguines.

• Certificats de caràcter voluntari, ja sigui per interès privat i particular d’una
empresa, o com a resultat d’acords subscrits amb països tercers, per a la
facilitació del comerç de determinats productes.

A la taula 3.1 podeu veure diferents mercaderies que necessiten un certificat
Soivre.

Taula 3.1. Exemples de productes que necessiten Certificat SOIVRE

NC Denominació

94053000 Garlandes elèctriques utilitzades pels arbres de
Nadal

95030010 Joguines de rodes dissenyades per muntar-hi els
nens (com ara tricicles, patinets o cotxes de pedals),
cotxes i cadires de rodes per a nines i ninos

En aquest enllaç podeu
consultar la llista dels
productes considerats
sensibles pel que fa a la
normativa de seguretat:
goo.gl/TzDaPh.

A l’apartat “Annexos”
podeu consultar el llistat
de tots els productes
procedents de tercers
països sotmesos a control
de seguretat previ al seu
despatx duaner.

http://goo.gl/TzDaPh
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En aquest enllaç podeu
veure on es troben els

serveis d’inspecció SOIVRE
de les Direccions Territorials

i Provincials de Comerç:
goo.gl/0dQY6C.

Taula 3.1 (continuació)

NC Denominació

95030029 Components de nines i ninos que representen éssers
humans

95030035 Altres assortiments i joguines de construcció de
plàstic, excepte els trens elèctrics i els models reduïts
per acoblar

La inspecció dels productes objecte de control es realitza:

• En els punts habilitats a aquest efecte o pel Ministeri d’Indústria Turisme i
Comerç.

• En els serveis d’inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provinci-
als de Comerç.

• En els propis recintes duaners.

• A les instal·lacions de confecció, envasament, producció, emmagatzematge,
càrrega o distribució del mateix operador comercial.

Els interessats hauran de notificar, ells mateixos o per mitjà dels seus representants,
al servei d’inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de
Comerç que correspongui, les operacions de comerç exterior que siguin objecte
de control per aquests centres.

Estan eximits de notificació, i per tant d’inspecció i control, les expedicions sense
caràcter comercial.

Després de la recepció de la sol·licitud el servei d’inspecció haurà de dur a terme
la inspecció prevista per tal de comprovar el compliment dels requisits de qualitat
comercial indicats a les normes aplicables. Com a resultat d’aquesta inspecció, la
mercaderia serà declarada conforme o no conforme, i serà expedit el corresponent
“Certificat de control de qualitat comercial SOIVRE”, el “Certificat SOIVRE per
a fruites i hortalisses”, o una “Acta de No conformitat”.

Quan una mercaderia hagi estat declarada “no conforme” pel servei d’inspecció
no podrà, sense prèvia autorització, ser presentada a inspecció o control en un
altre punt d’inspecció. En el cas de les fruites i hortalisses, la mercaderia refusada
no es podrà moure sense l’autorització prèvia del servei d’inspecció SOIVRE que
l’hagi refusat.

Tanmateix, davant de la notificació de no conformitat, l’interessat o el seu
representant legal podrà sol·licitar per escrit, en un termini de quaranta-vuit hores
a comptar de la notificació, una nova inspecció. El resultat es considerarà definitiu
i li serà notificat per escrit a l’interessat, així com a les autoritats competents, si
escau.

Podeu veure un model de Certificat SOIVRE a la figura 3.3.

http://goo.gl/0dQY6C
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Figura 3.3. Certificat SOIVRE per a productes industri-
als

Col·laboració amb altres organismes estrangers

La Direcció General de Comerç i Inversions manté iniciatives de col·laboració
amb determinats serveis de control de països destinataris de les nostres exportaci-
ons. Aquestes col·laboracions han estat motivades pels problemes que les nostres
mercaderies han anat trobant en destí, i que en un primer moment van ser resolts
amb gestions ràpides, amb l’objectiu de plantejar solucions duradores a aquests
problemes.

Amb aquestes iniciatives es pretén aconseguir que les autoritats competents del
país de destinació reconeguin l’equivalència dels controls realitzats pel SOIVRE
en origen amb els seus propis controls, de manera que en el moment de la
importació, els enviaments que arribin acompanyats pel corresponent certificat
de control SOIVRE, quedin alliberats del control preceptiu en destí.

Destaquem entre d’altres les col·laboracions següents:

• Certificació de contingut en histamines de semiconserva d’anxoves destina-
des a Canadà, realitzat després del control analític corresponent.

• Certificació de la idoneïtat dels tancaments dels envasos de conserves de
baixa acidesa destinades a Canadà.

• Certificació del compliment de la legislació nord-americana de residus de
plaguicides en els enviaments de clementines.
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3.1.3 Certificats de normalització, homologació i control de qualitat
dels productes

Els Certificats de normalització, homologació i control de qualitat dels productes
formen part de les anomenades barreres tècniques del comerç que no són més que
el conjunt d’especificacions i característiques que determinats productes han de
complir amb relació a la qualitat o a la seguretat, entre d’altres, per a permetre la
seva importació dins de la Unió Europea.

La normalització

La normalització és un acord recollit en un document tècnic mitjançant el qual
fabricants, consumidors, usuaris i Administració pública estipulen les caracterís-
tiques tècniques que ha de complir un producte o servei.

La importància de la normalització es basa en què estipulant els nivells de qualitat
i seguretat que ha de tenir un producte, bé o servei s’aconsegueix transparència
en el mercat, la qual cosa és primordial a l’hora de competir en els mercats
internacionals.

D’acord amb les directrius de l’Organització Internacional de Normalització
(International Standard 0rganisation, ISO) la finalitat de la normalització és:

• Obtenir solucions que optimitzin els recursos energètics en la fabricació de
productes i que facilitin l’intercanvi dins dels mercats.

• Garantir els interessos dels usuaris mitjançant l’augment de la qualitat dels
productes.

• Definir les característiques d’un producte pel que fa a la seva vida útil,
fiabilitat i facilitat de manteniment, entre d’altres.

• Establir un llenguatge comprensible per a fabricants i usuaris.

La Unió Europea legisla per mitjà de directives, d’obligat compliment per als
països, que afecten el desenvolupament tècnic dels productes o serveis; aquest
desenvolupament tècnic es porta a terme a través de les normes. Com que la
Unió Europea no té un organisme propi de normalització, encarrega les normes
als organismes següents:

• CEN (Comitè Europeu de Normalització, European Committee for Standar-
dization).

• CENELEC (Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica, European
Committee for Electrotechnical Standardization).

• ETSE (Institut Europeu de les Telecomunicacions, European Telecommuni-
cations Standards Institute).
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• IEC/CEI (Comissió Electrònica Internacional, International Electrotechni-
cal Commission).

En l’àmbit internacional, l’Organització Internacional de Normalització o ISO
(International Organisation for Standardization) és l’organisme encarregat de
promoure el desenvolupament de normes internacionals de fabricació, tant de
productes com de serveis, per a totes les branques industrials. La seva funció
principal és la de buscar l’estandardització de normes de productes i garantir la
seguretat per a les empreses i organitzacions en l’àmbit internacional.

A Espanya, l’organisme encarregat de la normalització i certificació dels productes
és AENOR. AENOR és l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació,
entitat encarregada de desenvolupar les activitats de normalització i certificació a
Espanya.

Les normes elaborades per AENOR reben la codificació UNE (“una norma
espanyola”). Quan les normes són europees es codifiquen amb les sigles EN, de
manera que AENOR pot publicar, a més de les espanyoles, normes europees com
si fossin pròpies, sota la denominació UNE-EN. Fins i tot, podria adoptar com a
pròpies algunes normes internacionals ISO.

Totes les normes estan identificades per una espècie de matrícula, és a dir, una
sèrie de lletres i números:

• Les lletres identifiquen l’organisme de normalització i el país.

• Els números indiquen l’any d’emissió, el document i el sector, entre d’altres.

Per cercar una norma a partir d’un codi, cal identificar les sigles de l’organisme
emissor. Les més comunes són:

• DIN: Deutsche Industrie Norm.

• BSI: British Standard Institution.

• ASTM: American Standard for Testing and Materials.

• ANSI: American National Standads Institute.

• NEN: Nederlands Normalisatie-institut.

Un cop conegut l’origen, caldrà consultar el catàleg de normes d’aquest organisme.
És aconsellable acudir a l’organisme de normalització nacional per esbrinar el títol
de la norma, el número d’identificació del comitè, ja que indica el sector a què es
refereix, i les correspondències possibles amb les normes nacionals (via ISO si
fossin internacionals o EN si fossin europees).

També es pot cercar la norma pel tema, a través de l’ICS (Sistema de Classificació
Internacional, International Clasification System). Aquest sistema classifica les
normes pel tema a què es refereixen i els assigna un codi. La dificultat està en
l’elecció de la paraula clau. Per exemple, si consultéssim el catàleg espanyol

Al següent enllaç podeu
consultar el Sistema
Internacional de
Classificació (ICS):
goo.gl/rewN4Z.

http://goo.gl/rewN4Z
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Al següent enllaç podeu
descarregar la base dades
Perinorm: goo.gl/8sqKV8.

La certificació té caràcter
voluntari per a l’empresa.

de normes d’AENOR o el llistat ICS i cerquéssim la paraula “bombeta” no la
trobaríem. Sí que trobaríem, en canvi, la paraula “lluminària” amb el codi
29.140.40 i la paraula “llum” amb el codi 29.140.

Un altre aspecte a tenir en compte és la correspondència de les normes. Els
organismes de normalització estan obligats a indicar en les seves normes la
possible existència de correspondències. En el cas d’Espanya la correspondència
entre dues normes d’organismes diferents pot venir per dues vies:

• ISO: organisme internacional de normalització.

• EN: normes europees confeccionades pels organismes de normalització
europeus: CEN, CENELEC i ETSI.

La base de dades Perinorm va ser creada l’any 1989 per tres dels organismes més
importants de la normalització europea, BSI del Regne Unit, DIN d’Alemanya
i AFNOR de França. Aquesta base de dades proporciona, a més de les normes
europees dels països occidentals, determinats reglaments tècnics nacionals. Hi ha
dues versions, la Perinorm Europea i la Perinorm Internacional, que inclou a més
de les europees les normes americanes (EUA) dels organismes més importants
d’aquell país (ANSI, ASTM, etc), les japoneses de JIS i les Australianes de SAA.
La comercialització d’aquesta base de dades la realitza AENOR.

Identificació de la norma **UNE-EN-ISO 10.077-1:2001 100** (ISO 10.077-1: 2000).

Anem a identificar cada part del codi UNE-EN-ISO 10.077-1:2001 que es correspon amb
la reglamentació relativa a les “característiques tèrmiques de finestres, portes i porticons”.

• UNE: indica la procedència de la norma. En aquest cas es tracta de normes espanyoles
d’AENOR (Organisme espanyol de normalització. UNE significa “una norma espanyola”. Es
tracta d’un tipus de denominació habitual també en altres països: NF, “norma francesa”; UNI
“norma italiana”; BS “norma britànica”, etc.).

• EN: indica que a més de ser una norma espanyola és una norma europea.

• ISO: indica que, a més, és una norma internacional.

• 10077: número de la norma.

• 1: indica que aquesta norma està formada per dues parts.

• 2001: any de publicació de la norma. Es tracta d’una dada important perquè les normes ISO
es revisen cada cinc anys.

• 100: és el Comitè Tècnic responsable. En aquest cas és “climatització”.

• ISO 10.077-1:2000: indica la norma internacional origen d’aquesta norma espanyola. Any de
publicació de la norma com a ISO: 2000.

• Títol: característiques tèrmiques de finestres, portes i porticons.

La certificació

La certificació és l’activitat que consisteix a testificar que un determinat producte,
bé o servei, s’adapta a les especificacions i normes tècniques establertes.

http://goo.gl/8sqKV8
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Que un producte estigui certificat significa que compleix unes normes, i demostra
davant del client o usuari que s’han aconseguit els nivells de qualitat que establei-
xen les especificacions tècniques. En aquest cas el producte acostuma a portar la
marca de certificació pròpia de cada organisme certificador.

Quan la certificació afecta l’empresa, el que s’intenta és millorar el seu sistema
de gestió que pot afectar a diferents aspectes, com la qualitat, la investigació i
el desenvolupament (I+D), els riscos i accidents laborals, etc. En aquest cas la
certificació s’atorga a l’empresa i no als productes que comercialitza. És el cas de
les Normes ISO 9000.

La certificació dóna un valor afegit a l’empresa i als seus productes i serveis
i ajuda a millorar la competitivitat davant d’aquelles empreses que no tenen
certificació.

El sistema de certificació té els següents avantatges:

• Dins de l’àmbit empresarial:

– Millora la imatge de l’empresa i de la seva marca.

– Augmenta la fidelització dels clients.

– Millora el funcionament intern de l’empresa.

• Dins de l’àmbit nacional:

– Millora la qualitat de la indústria i la imatge de qualitat del país.

– Dóna suport i protegeix el consum dels productes nacionals.

• Dins de l’àmbit internacional:

– Potencia els intercanvis comercials.

– Protegeix davant de les barreres tècniques.

Perquè un producte o servei es pugui certificar és necessari que hi hagi:

• Un organisme de certificació amb capacitat per a certificar.

• Un comitè tècnic de certificació (CTC) i que el producte o servei estigui
dins del seu àmbit d’aplicació.

• Un procediment de certificació aprovat per al sector o el producte en qüestió.

Per tant, abans de demanar una certificació serà necessari consultar el llistat dels
organismes de certificació acreditats dins del país. En el cas d’Espanya, es pot
consultar l’Entitat Espanyola d’Acreditació (www.enac.es, ENAC), on apareixen
tots els organismes de certificació, així com els seus sectors d’activitat.

Amb la finalitat d’harmonitzar tots els procediments dels estats membres, es va
establir un sistema de certificació unificat dins de la Unió Europea. Es van crear
8 procediments diferents de Certificació:

En el cas d’una denúncia
per un accident amb relació
a un producte, la certificació
pot servir com a atenuant
de la responsabilitat civil, ja
que demostra que s’han
complert les normes
tècniques establertes per al
seu bon funcionament.

https://www.enac.es/
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• Mòdul A: control intern de fabricació (Internal Control of Production).

• Mòdul B: examen de tipus (Type Examination).

• Mòdul C: conformitat amb el tipus (Conformity to Type).

• Mòdul D: assegurament de la qualitat de la producció (Production Quality
Assurance).

• Mòdul E: assegurament de la qualitat del producte (Product Quality Assu-
rance).

• Mòdul F: verificació del producte (Product Verification).

• Mòdul G: verificació de la unitat (Unit Verification).

• Mòdul H: assegurament total de la qualitat (Full Quality Assurance).

A cada mòdul hi ha una sèrie d’accions a realitzar tant per part del fabricant o
empresari com per part dels organismes acreditats per intervenir en l’avaluació de
la conformitat.

El sistema cobreix des del disseny del producte fins a la producció; els mòduls van
des de les accions més senzilles, com per exemple el Mòdul A que és pràcticament
una autocertificació de la pròpia empresa, fins a les més complexes, com el Mòdul
H on hi ha una certificació d’un organisme acreditat que asseguri el sistema de
qualitat de l’empresa.

La certificació té per objectiu protegir la salut i la seguretat dels usuaris i
demostrar que els productes que es comercialitzen compleixen les exigències
tècniques definides per les directives de la Unió Europea.

El marcatge CE
Les disposicions legals relatives al marcatge CE procedeixen de la Unió Europea
i formen part de les polítiques anomenades de “nou enfocament i d’enfocament
global” que pretenen eliminar les barreres tècniques dins de la Unió Europea per
facilitar la creació del mercat únic de béns i serveis.

Aquestes disposicions (directives) harmonitzen la legislació relativa a la seguretat
dels productes subjectes al marcatge CE. Com que es tracta de directives, cal que
cada estat membre les adapti a la seva legislació.

Les normes ISO 9000 són un conjunt de normes sobre qualitat i gestió de qualitat,
establertes per l’Organització Internacional de Normalització (ISO). Especifiquen
la manera en què una empresa treballa els seus estàndards de qualitat, temps de
lliurament i nivells de servei.

La legislació de marcatge CE afecta principalment els fabricants i els importadors
dels productes i estableix un conjunt de procediments que s’han de seguir per
garantir el compliment dels requisits essencials de seguretat establerts per cada
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directiva. Els procediments varien per cada directiva, però en línies generals
s’exigeix el següent:

• Complir els requisits essencials de seguretat establerts per la directiva cor-
responent, a partir de les especificacions de les normes tècniques europees
harmonitzades.

• Avaluar la conformitat del producte respecte a la directiva en les fases:

– Disseny, mitjançant els assaigs o estudis corresponents.

– Producció, mitjançant un control de la qualitat, preferiblement basat
en les normes ISO 9000.

• Elaborar la documentació tècnica requerida.

• Presentar la documentació a l’organisme corresponent.

• Redactar la declaració CE de conformitat i lliurar-la al client.

• Col·locar el logotip del marcatge CE en el producte i/o en l’embalatge.

Podeu veure un model de marcatge CE a la figura 3.4.

Figura 3.4. marcatge CE

El marcatge CE ha d’aparèixer de forma visible en el producte o a la descripció de
les característiques tècniques. Si no fos possible, hauria d’aparèixer a l’embalatge
o a la documentació tècnica.

Altres marques de conformitat
Es tracta de les marques registrades pels organismes de certificació. En el cas
d’AENOR:

• Marca AENOR de producte certificat: certifica que el producte compleix
amb les normes UNE.

Marca AENOR de producte certificat

• Marca AENOR de gestió ambiental: certifica que un producte compleix
amb les normes UNE de medi ambient.

Marca AENOR de gestió ambiental

Que un producte porti el
marcatge CE no significa
que hagi estat fabricat en un
país de la Unió Europea.
Significa que compleix amb
les directives tècniques que
li resultin d’aplicació.



Gestió administrativa del comerç internacional 70 Barreres al comerç internacional

A diferència de la
certificació, l’homologació té

caràcter obligatori.

• Marca AENOR d’empresa registrada: certifica que l’empresa compleix
amb les normes UNE-EN ISO 9000, relatives a la gestió de la qualitat.

Marca AENOR d’empresa registrada

L’homologació

La societat actual té un interès creixent per la protecció de la salut i la conservació
del medi ambient. Això ha portat a les autoritats dels diferents països a adoptar
mesures administratives, econòmiques i tècniques en forma de lleis, reglaments,
directives, etc. que són de compliment obligatori.

El compliment dels reglaments tècnics sobre els productes es verifica mitjançant
un procediment anomenat homologació.

Homologar és comprovar de manera oficial que un producte compleix amb
la normativa tècnica que el regula.

En el cas de les importacions de productes dins de la Unió Europea, la duana ha de
verificar prèviament si els productes han de complir alguna reglamentació tècnica
que els reguli i, en aquest cas, exigirà que aquests productes estiguin homologats.
Si els productes estan homologats i, per tant, compleixen amb la normativa, es
podria importar; en cas contrari, seria rebutjat i no podria comercialitzar-se dins
de la Unió.

En el cas que la duana comprovi que el producte que es vol importar no apareix
als llistats de productes homologats, hi hauria dues possibilitats:

• La primera és que la duana comprovi si el procés homologador accepta la
declaració de conformitat del fabricant o productor. Si fos així, el producte
podria comercialitzar-se dins del mercat europeu. De vegades aquesta
conformitat consisteix en un marcatge sobre el producte.

Declaració de conformitat del fabricant

En el cas de les joguines, la directiva de seguretat de la Unió Europea número 88/378/CEE
admet la declaració d’autoconformitat del fabricant mitjançant el marcatge CE sobre el
producte, com a equivalent a l’homologació.

• La segona és que el reglament tècnic que regula el producte declari com a
vàlid per a l’homologació el certificat emès per un organisme de certificació.
És el cas dels certificats emesos per AENOR, que en molts casos s’equiparen
a una homologació estatal.

A part que les certificacions tenen caràcter voluntari i que les homologacions tenen
caràcter obligatori, entre les unes i les altres hi ha més diferències:

• La certificació té un nivell de qualitat i d’exigències tècniques més elevat
que l’homologació. La raó és que l’Administració regula un producte o
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sector establint uns mínims que garanteixin la seguretat de les persones.
Amb les certificacions es vol arribar a un nivell de qualitat dins del mercat
que acostuma a ser molt exigent i competitiu.

• A la certificació es realitzen auditories sobre l’empresa i el seu sistema de
qualitat; als processos d’homologació no és necessari.

• La certificació requereix un seguiment i un control del producte que es
comercialitza, mentre que en l’homologació no és necessari.

3.1.4 Certificats sanitaris, fitosanitaris i veterinaris

La normativa de la UE en matèria de seguretat alimentària s’ha creat per protegir
la salut humana, qualificada com un dels principis fonamentals per l’Organització
Mundial de la Salut.

No es pot comercialitzar cap aliment que no sigui segur per a la salut o que
no sigui apte per al consum.

Les importacions d’aliments dins de la Unió Europea han de complir, entre altres,
les següents condicions generals:

• Principis i requisits generals de la legislació alimentària: es regulen totes
les fases de la producció d’aliments i pinsos així com la seva distribució.

• Traçabilitat: els importadors de productes alimentaris i pinsos han d’identi-
ficar i registrar el proveïdor al país d’origen.

• Normes generals relatives a la higiene dels productes alimentaris i a la
higiene dels aliments d’origen animal.

• Normes sobre residus, plaguicides, medicaments veterinaris i contaminants
dels aliments.

• Normes especials sobre aliments i pinsos modificats genèticament, biopro-
teïnes i nous aliments.

• Normes especials sobre determinades categories de productes alimentaris
(per exemple, aigües minerals, cacau o ultracongelats) i aliments destinats
a poblacions específiques (per exemple, lactants i nens petits).

• Requisits concrets de comercialització i etiquetatge de matèries primeres per
a l’alimentació animal, pinsos compostos i pinsos destinats a la nutrició.

• Normes generals dels materials destinats a estar en contacte amb aliments.

• Controls oficials i inspeccions destinades a assegurar el compliment de la
normativa de la UE relativa a aliments i pinsos.

L’Organització Mundial de la
Salut (www.who.int/es,
OMS) és l’organisme de
l’Organització de les
Nacions Unides (ONU)
especialitzat a gestionar
polítiques de prevenció,
promoció i intervenció en
salut a nivell mundial.

http://www.who.int/es/
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En aquesta pàgina podeu
trobar informació sobre un
producte determinat; s’ha

d’introduïr el codi de
nomenclatura combinada, el

país d’origen i el de destí:
goo.gl/g0DXTu.

La legislació alimentària s’aplica a totes les etapes de la cadena alimentària, durant
la producció, la transformació, el transport, la distribució i el subministrament.

Quan l’anàlisi dels riscos per a la salut indica la presència d’un risc, els països
de la UE i la Comissió poden aplicar el principi de precaució i adoptar mesures
provisionals de prevenció.

En particular, les empreses alimentàries han de:

• Assegurar la traçabilitat dels aliments, pinsos i animals destinats a la
producció d’aliments en totes les etapes de producció i distribució.

• Retirar immediatament els aliments o pinsos del mercat o recuperar els
productes ja subministrats si es considera que són nocius per a la salut.

• Informar les autoritats competents i els consumidors quan correspongui.

Els països membres de la Unió Europea han establert l’anomenat “sistema d’alerta
ràpida per a aliments i pinsos” (en anglès, Rapid Alert System for Food and Feed
- RASFF).

El RASFF es basa en l’intercanvi ràpid d’informació sobre riscos per a la salut
humana relacionats amb aliments i pinsos i, per tant, constitueix una important
contribució a la seguretat dels consumidors.

En aquest enllaç de l’Agència Catalana d’informació alimentària trobareu infor-
mació sobre el sistema d’alerta ràpida de la Unió Europea: goo.gl/qcP47z.

El RASFF comprèn tres nivells d’informació:

• Notificació d’alertes: necessitat immediata d’adopció d’accions.

• Notificació d’informació: no existeix necessitat d’acció immediata, però
serveix per prevenir situacions futures.

• Notícies: informació d’interès relacionada amb la seguretat dels aliments
per a consum humà o animal.

Quan un aliment o pinso suposa un risc greu i incontrolable per a la salut o el
medi ambient, la Comissió pot adoptar mesures de protecció d’emergència com
la suspensió de la comercialització o importació del producte. Els països de la UE
poden prendre mesures similars si la Comissió no actua.

Conjuntament amb l’autoritat competent i els països de la Unió Europea, la
Comissió estableix un pla general de crisi per cobrir situacions en què les mesures
de protecció d’emergència resultin insuficients. Quan es detecta un cas així,
la Comissió ha de crear immediatament un protocol de crisi per identificar les
opcions que hi ha per protegir la salut humana.

http://goo.gl/g0DXTu
http://goo.gl/qcP47z
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Certificats sanitaris

Les importacions de productes d’origen animal dins de la Unió Europea han d’anar
acompanyades d’un certificat sanitari signat per l’autoritat competent del tercer
país exportador que certifiqui que els productes en qüestió no són susceptibles de
produir un risc per a la salut humana.

Hi ha diferents models de certificats d’acord amb el que estableix la legislació
comunitària, que varien d’acord a cada categoria de productes, les espècies
animals afectades i les condicions de salut especials que es puguin establir per
a aquells productes en particular.

A Espanya, els controls de salut es duen a terme en els punts d’inspecció fronterers
(PIF). Es tracta d’uns espais dins dels recintes duaners que s’estableixen com a
únic punt autoritzat per a la realització dels controls veterinaris d’entrada a la
Unió Europea d’animals vius i productes d’origen animal procedents de tercers
països.

Per poder importar un producte d’origen animal dins de la Unió Europea serà
necessari:

• Acreditar que procedeix d’un establiment autoritzat (escorxador, sala d’es-
pecejament, plantes de procés, etc.) que apareix dins d’una llista aprovada
per la Direcció General de Salut i Seguretat dels Aliments.

• Presentar el certificat sanitari que correspongui d’acord amb la naturalesa
del producte.

• Passar el control del Punt d’Inspecció Fronterer.

Les llistes d’establiments de tercers països autoritzats per a cada categoria de
productes, així com altra informació detallada es pot trobar al web oficial de
la Comissió Europea, a la Direcció General de Salut i Seguretat dels Aliments
(goo.gl/Pw312r).

En qualsevol cas, si les autoritats consideren que els productes importats poden
presentar un risc per a la salut tot i complir amb la normativa vigent, podrien
suspendre les importacions de tot o part o inclús adoptar les mesures precautòries
que siguin necessàries.

Certificats fitosanitaris

Les normes internacionals fitosanitàries són elaborades per la Secretaria de la
Convenció Internacional de Protecció Fitosanitària com a part del programa
mundial que porta a terme l’Organització de les Nacions Unides per a l’agricultura
i l’alimentació, també anomenat FAO (Food and Agriculture Organization).

Una de les funcions principals de la FAO és la de sotmetre els estats membres a
acords sobre qüestions relatives a l’alimentació i l’agricultura. Es pot accedir a la
pàgina oficial de la FAO des de l’enllaç: www.fao.org/home/es.

A l’apartat “Annexos”
podeu consultar el llistat
dels productes que
necessiten certificat
sanitari així com un model
de certificat sanitari
genèric per a aliments i un
altre de genèric per a
animals vius.

http://goo.gl/Pw312r
http://www.fao.org/home/es/
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Podeu veure un model de
Certificat fitosanitari a
l’apartat “Annexos”.

Les normes internacionals en matèria fitosanitària (NIMF) són, com el nom
indica, normes, directrius i recomanacions en matèria fitosanitària que apliquen
els membres de l’Organització Mundial del Comerç.

L’Organització nacional de protecció fitosanitària (goo.gl/htR1cC, ONPF) és
l’organisme oficial que s’encarrega de vetllar pel compliment de les normes
internacionals en matèria fitosanitària, especialment pel que fa a les importacions.
Podeu consultar la informació que trobareu a l’enllaç anterior.

El certificat fitosanitari s’expedeix per verificar que els enviaments que contenen
plantes i altres productes vegetals compleixen els requisits fitosanitaris d’importa-
ció. S’exigeix només per als articles que es trobin reglamentats com:

• Plantes, bulbs i tubercles; flors i branques; llavors, fruites i hortalisses; flors
i branques.

• Determinats productes vegetals que tinguin un alt potencial d’introducció
de plagues, com la fusta o el cotó.

• Articles justificats per les mesures fitosanitàries com contenidors buits o
vehicles.

No cal presentar un certificat fitosanitari per a aquells productes vegetals
que no presentin perill d’introducció de plagues o aquells articles que no
requereixin mesures fitosanitàries.

L’embalatge de fusta
La fusta s’utilitza amb freqüència per a l’embalatge. Pot ocórrer que aquesta fusta
no sigui sotmesa a un tractament que elimini les plagues, convertint-la en una via
per a la seva introducció i disseminació. A més, moltes vegades l’embalatge de
fusta és reutilitzat o reciclat amb la qual cosa, resulta difícil determinar el veritable
origen de qualsevol plaga.

El procés normal d’efectuar una anàlisi de risc per tal de determinar la necessitat
de mesures sovint és impossible en el cas de l’embalatge de fusta, ja que és difícil
determinar el seu origen i la seva situació fitosanitària.

Aquesta situació va quedar regulada gràcies al Tractat Internacional de Mesures
Fitosanitàries (ISPM-15 o International Standard for Phytosanitary Measures),
que té com a objectiu prevenir el contagi de plagues i malalties entre països,
mitjançant l’ús d’embalatges de fusta tractats especialment.

La norma número 15 del tractat obliga a fer servir embalatges de fusta amb com-
ponents que hagin estat tractats prèviament amb calor o amb productes químics
(fumigats). La manera de verificar el compliment de la norma és mitjançant
la presentació d’un certificat fitosanitari a més d’identificar els embalatges amb
l’etiqueta que apareix a la figura 3.5.

http://goo.gl/htR1cC
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Figura 3.5. Etiqueta per als embalatges
de fusta

Les diferents parts de l’etiqueta fan referència a:

• XX: indica el codi ISO del país (per exemple Espanya, ES).

• 0000: aquests números o lletres indiquen la identificació única de l’agent
que ha tractat la fusta o del fabricant de l’embalatge.

• ZZ: indica el tipus de tractament a què ha estat sotmès l’embalatge o
components. Per exemple, HT per calor (Heat Treatment) i MB per
fumigació (Methyl Bromide). Si es fumiguen després de la seva fabricació
es pot sol·licitar un certificat de fumigació emès per l’empresa fumigadora.

Ara bé, no tots els embalatges necessiten certificat fitosanitari. Hi ha diversos
articles que n’estan exempts, atès que tenen un risc molt baix d’estendre malalties
o plagues, com són:

• Embalatges de fusta fabricats íntegrament amb fusta fina (gruix de menys
de 6 mm).

• Embalatges de fusta fabricats íntegrament de fusta processada, com el
plywood o conglomerat, que s’hagi tractat amb resina, calor, pressió o una
combinació d’aquests elements.

• Barrils de vi i alcohol que hagin estat tractats amb calor durant la seva
fabricació.

• Caixes de regal per a cigars, vi i altres articles que hagin estat tractades o
fabricades de manera que es garanteixi que no contenen plagues o malalties.

• Serradures i encenalls de fusta.

• Materials de fusta adherits permanentment a vehicles de transport o conte-
nidors.

Certificats veterinaris

Tots els animals vius i els productes d’origen animal que arriben a les nostres
fronteres han d’estar acompanyats d’un certificat veterinari amb l’objectiu d’evitar
que malalties infeccioses existents en el propi bestiar arribin a altres països.
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Totes les mascotes, com ara
gossos i gats, que entrin
dins de la Unió Europea

hauran de presentar el
certificat veterinari

corresponent.

Per a més informació sobre
les condicions d’importació
de carn fresca i productes

carnis dins de la Unió
Europea, entreu al següent

enllaç: goo.gl/7Fah3d.

Estan sotmesos a inspecció en frontera la importació i exportació d’animals,
productes d’origen animal, productes zoosanitaris i productes per a
l’alimentació animal, amb independència de la destinació.

Totes les partides d’animals vius i productes d’origen animal procedents de països
tercers serà sotmesa a control veterinari en el primer punt d’entrada a UE.

Tant a les importacions com a les exportacions, qualsevol inspecció sanitària
s’ha de dur a terme a través dels Punts d’Inspecció Fronters (PIF) o als centres
d’inspecció habilitats per als productes d’alimentació animal.

L’importador té l’obligació formal de notificar al personal veterinari del PIF
l’arribada de productes animals sotmesos a control sanitari i veterinari abans que
arribin físicament al territori de la Unió Europea. La notificació es pot fer per via
telemàtica o en paper, mitjançant la presentació del Document Veterinari Comú
d’Entrada (DVCE). Un cop els productes han arribat són conduïts, sota control
oficial, a les instal·lacions del Punt d’Inspecció i només s’autoritzarà la sortida
després de la realització de tots els controls veterinaris.

Podeu veure un model de Document Veterinari Comú d’Entrada a la figura 3.6.

Figura 3.6. Document Veterinari Comú d’Entrada

http://goo.gl/7Fah3d
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En el cas d’una importació on se sospités que els animals es troben afectats per
alguna malaltia, o en el cas que els certificats veterinaris no fossin correctes i de
tot això es pogués derivar un risc sanitari greu, es podria acordar la destrucció o
la reexportació de la partida, informant immediatament de la mesura a:

• L’autoritat duanera

• La Subdirecció General de Sanitat Animal

• La resta de punts d’inspecció fronterers

• La Comissió Europea, mitjançant el sistema TRACES.

El TRACES (Trade Control and Expert System) és el sistema d’informació i
control animal de la Unió Europea. Entre d’altres, té les funcions següents:

• Crea una base de dades única per seguir els moviments d’animals i produc-
tes d’origen animal dins de la UE i des de tercers països.

• Emet certificats veterinaris de control a la importació de productes d’ani-
mals i intracomunitaris de forma electrònica.

• Centralitza els missatges d’alerta en cas de perill entre els serveis veterinaris
i les duanes.

• Ajuda els serveis veterinaris en la presa de decisions sobre partides d’ani-
mals i productes importats que siguin susceptibles de perill.

Tots els estats membres estan obligats a introduir al sistema TRACES les
dades dels documents veterinaris comuns d’entrada relatius a les partides
d’animals i productes d’origen animal introduïdes a través dels llocs
d’inspecció fronterers de la UE.

Els certificats veterinaris poden ser de dos tipus:

• Genèrics: acrediten que la partida compleix amb tota la normativa que
estableix la Unió Europea.

• Específics: quan es demanen requisits addicionals per als productes que
s’importen dins de la Unió Europea.

Podeu veure un model de certificat veterinari a la figura 3.7.
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Figura 3.7. Certificat veterinari

Cerca de documentació necessària per a una importació.

Veiem ara quin tipus de control és necessari per a la partida aranzelària NC 0102.21.10.

Busquem al cercador de codis TARIC i comprovem, tal com podeu veure a la figura 3.8,
que la partida es correspon amb “Vedelles” i que des de l’1-04-2012 necessiten un control
veterinari previ a la importació.

Figura 3.8. Partida NC 0102.21.10
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3.2 Les restitucions a l’exportació

Les restitucions a l’exportació constitueixen un pagament (està definit com una
ajuda) que concedeix la Unió Europea als exportadors de països comunitaris
que ho sol·licitin, com a conseqüència de l’exportació de determinats productes
agrícoles, per facilitar la seva comercialització en els mercats mundials, per un
import que cobreixi les diferències entre els preus del mercat interior comunitari
(preus més alts) i el preu del mercat mundial (preus més baixos).

L’import de la restitució cobreix la diferència entre el preu d’un producte en
el mercat comunitari i el preu d’aquest mateix bé en el mercat mundial.

Les quantitats es fixen en euros, són les mateixes a tota la Unió Europea i els
imports es publiquen periòdicament en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Les restitucions poden ser:

• Diferenciades: la quantia de la restitució dependrà del país de destinació
final del producte.

• No diferenciades: per tenir dret al pagament de la restitució només és
necessària la sortida efectiva dels productes del territori duaner comunitari
(TAC).

Per diferenciar els productes agrícoles als quals se’ls pot concedir una restitució a
l’exportació s’ha creat una estructura de classificació pròpia denominada “nomen-
clatura de restitucions”. Aquesta nomenclatura està formada per un codi de dotze
xifres de les quals:

• Les vuit primeres es corresponen amb el codi de la Nomenclatura Combi-
nada (NC).

• Les següents són un codi addicional de quatre xifres. Dins d’aquest codi, el
primer dígit (que ocuparia la posició 9) identifica el tipus de codi addicional
i és sempre el número 9. Les altres tres xifres (posicions 10, 11 i 12)
identifiquen la descripció del producte objecte de la restitució.

• En els casos en què no sigui necessari fer cap subdivisió de l’estructura de
la NC el codi addicional serà el 9000.

Els productes que es poden beneficiar de les restitucions són:

• Cereals, farina i sèmoles de blat o de sègol

• Arròs i arròs partit

• Productes transformats a base de cereals

• Pinsos compostos a base de cereals

L’organisme encarregat de
gestionar les restitucions és
el Fons Espanyol de
Garantia Agrícola
(goo.gl/4Q45IV, FEGA).

http://goo.gl/4Q45IV
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• Carn de boví

• Carn de porc

• Carn d’aus de corral

• Ous

• Llet i productes làctics

• Sucre blanc i sucre en brut sense transformar

• Xarops i altres productes de sucre

A la taula 3.2 podeu veure com és la codificació NC d’un producte que es troba
sotmès a restitució.

Taula 3.2. Codificació de la llet i productes làctics amb restitucions

Compte NC Designació de la mercaderia Codi del producte

0401 Llet i nata (crema) sense
concentrar, ensucrar o edulcorar

0401 10 - Amb un contingut de greix
inferior o igual a l’1 % en pes:

0401 10 10 - - En envasos immediats de
contingut net inferior o igual a 2
litres

0401 10 10 9000

0401 10 90 - - Les altres 0401 10 90 9000

3.2.1 Sol·licituds

Les restitucions a l’exportació només es poden demanar per via telemàtica. Se’n
demanarà només una per a cada operació d’exportació, excepte en els casos en què
en una mateixa declaració d’exportació es puguin incloure diferents operacions
amb el mateix codi de restitució; en aquests casos, es poden acumular fins a
15 operacions. Es presentaran per triplicat al FEGA que assignarà un registre
d’entrada i tornarà una còpia a l’interessat.

La sol·licitud haurà d’estar signada per l’exportador o el seu representant autoritzat
que haurà de garantir:

• L’autenticitat de la documentació

• L’exactitud de les dades

• El compliment dels requisits demanats per a la concessió de les restitucions

El termini de presentació de la sol·licitud és dins dels dotze mesos següents
a la data d’emissió del DUA d’exportació. Per tant, és necessari omplir-lo
correctament i consignar totes les dades necessàries per al càlcul de l’import de
la restitució.
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Podeu veure a la taula 3.3 un detall de com es declaren les caselles 29, 31, 33, 37
i 44 del DUA:

Taula 3.3. Declaració de les Restitucions al DUA

Casella Concepte Descripció

29 Duana de sortida Si és una sortida indirecta es presenta el
document T5 que acompanya el mitjà de
transport amb el codi “N”

31 Descripció de la mercaderia A més d’una descripció detallada, s’ha d’indicar
la quantitat de producte a exportar, el codi
d’acord amb la nomenclatura, la composició
dels productes quan sigui necessari, així com la
declaració de l’exportador acollint-se als
beneficis de la restitució i el codi addicional de
la restitució

33 Codi de la mercaderia A més d’una descripció detallada, s’ha d’indicar
la quantitat de producte a exportar, el codi
d’acord amb la nomenclatura, la composició
dels productes quan sigui necessari, així com la
declaració de l’exportador acollint-se als
beneficis de la restitució i el codi addicional de
la restitució

37.2 Règim E51: productes agrícoles per als quals se
sol·licita una restitució que requereix un
certificat d’exportació

E52: productes agrícoles per als quals se
sol·licita una restitució que no requereix un
certificat d’exportació

E53: productes agrícoles exportats en petites
quantitats per als quals es sol·licita una
restitució que no requereix un certificat
d’exportació

E61: productes agrícoles per als quals se
sol·licita una restitució que requereix un
certificat de restitució

E62: productes agrícoles per als quals se
sol·liciten restitucions que no requereixen un
certificat de restitució

E63: productes agrícoles exportats en petites
quantitats, per als quals se sol·licita una
restitució i que no requereixen un certificat de
restitució

E71: productes agrícoles, exportats en petites
quantitats, per als quals se sol·licita una
restitució i no es tenen en compte els
percentatges mínims de control per al càlcul

44 Documents addicionals N823: exemplar de control T5

Y914: restitució inferior a 1.000 AC

Y913: restitució superior a 1.000 AC

7001: import estimat de la restitució

N830: declaració de mercaderies per a
l’exportació

X001: certificat d’exportació Agrex

1133: full de detall de productes transformats
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El Document Únic Administratiu d’exportació (DUA) anirà acompanyat de tots
els documents necessaris per al despatx: factura comercial, llista de continguts i
tots els certificats que d’acord amb la naturalesa de la mercaderia es demanin, així
com el Certificat AGREX.

3.2.2 El Certificat AGREX

El Certificat AGREX és un document de control comunitari que es gestiona a
través de la Secretaria d’Estat de Comerç i Turisme; la seva finalitat és obtenir una
informació prèvia i veraç sobre el volum de mercaderies exportades que poden ser
objecte de restitució; es presenta a la duana on s’accepti la declaració d’exportació.

Per a l’exportador es tracta d’una subvenció. La Unió Europea, dins de la
PAC (Política Agrària Comunitària) garanteix un preu mínim per a una sèrie de
productes agrícoles. Això ho aconsegueix, per una banda, fixant aranzels per
als productes que vénen de fora de la comunitat i, per l’altra, subvencionant els
agricultors europeus quan venen els productes que es poden acollir a l’AGREX.

El mecanisme, a grans trets, és compensar per la diferència entre el preu que hi ha
al mercat mundial i el preu mínim garantit a la Unió Europea.

Subvenció rebuda mitjançant AGREX

Un agricultor exporta a Israel vint tones d’ordi. Es tracta de l’excedent que no pot col·locar
al mercat comunitari i que, per ser competitiu en aquell mercat, ha de vendre al preu del
mercat mundial.

Suposem que el preu en el mercat mundial de l’ordi és de 0,3 AC/kg i que el preu mínim
garantit per la Unió Europea és de 0,4 AC/kg.

En aquest cas, la subvenció sol·licitada per mitjà de l’AGREX serà:

0,4 AC/kg - 0,3 AC/kg = 0,1 AC/kg

20.000 Kg * 0,1 AC/Kg = 2.000 AC

La Unió Europea acostuma a fixar les restitucions per quintars:

0,1 AC/kg * 100 kg/QN = 10 AC/QN

La tramitació del certificat AGREX està subjecta a l’establiment previ d’una
garantia per assegurar el compromís d’exportar les quantitats autoritzades en el
certificat AGREX. L’import de la garantia varia segons el sector del producte de
què es tracti.

Aquesta garantia es podria perdre:

• Quan no es portin a terme les exportacions sol·licitades.

• En el cas que no se sol·liciti la seva devolució en el termini màxim de dos
mesos, després de la finalització del període de validesa del certificat.
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Quan es presenta un certificat d’exportació, fixant de manera anticipada l’import
de la restitució, és obligatori dur a terme l’exportació de la mercaderia de què es
tracti durant el període de validesa del certificat.

La normativa comunitària (depenent de cada reglament sectorial concret) ofereix
diverses possibilitats per al cobrament de la restitució:

• Pagament normal: l’exportador pot percebre l’ajut, un cop completat el
seu expedient amb tota la documentació necessària per al cobrament.

• Pagament anticipat: l’exportador pot percebre l’ajut a partir de l’admissió
de la declaració d’exportació per part de les oficines de duanes. El seu
compromís d’exportar haurà de quedar avalat amb la constitució d’una
garantia per import del 110% del valor de la restitució a percebre.

• Pagament prefinançat: també hi ha el sistema de pagament anticipat per
als productes destinats a ser exportats després de la seva transformació
sota control duaner; o el pagament anticipat per als productes destinats a
l’exportació després d’haver estat introduïts en dipòsits duaners o zones
franques, amb l’únic requisit que aquesta transformació o emmagatzematge
se sotmeti a control duaner, juntament amb una garantia del 115% del valor
de la restitució a percebre.

Exportació a Panamà amb dret a restitució

Considerem una exportació a Panamà de 12.000 kg de carn d’aviram, classificada a la
partida aranzelària 0207.12.90.00. El codi addicional és el 9.190 que es correspon amb
la descripció de “galls i gallines sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres,
sense cap ni potes, coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats pollastres 65%) o presentats d’una
altra manera”.

L’import de la restitució per al dia 1-03-20XX és de 21,7 AC/QN

A la casella 37.2 del DUA es declararà el codi corresponent, que en aquest cas és
l’E51, perquè es tracta de productes agrícoles per als quals se sol·licita una restitució que
requereix un Certificat d’exportació.

Amb aquestes dades, calculem l’import de la restitució:

• Passem els kg a QN: 1.200 kg = 120 QN

• Apliquem la restitució prevista: 120 QN * 21,7 AC/QN = 2.604 AC

S’ha creat un sistema de
comunicació directa a través
d’una web entre la
Secretaria d’Estat de
Comerç, per a l’enviament
telemàtic de tots els
certificats AGREX emesos, i
el Departament de Duanes,
per a la seva validació i
datat automàtic per part de
les autoritats duaneres.
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