
Categoria Nom  Nomenclatura Combinada

Plantes vives i productes de la floricultura 6

Hortalisses, plantes, arrels i tubercles alimentaris. 7

Cocos, nous del Brasil i anacards frescos o dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats- 080110,-11,-19

Avellanes (Corylus sp.) amb clofolla fresques o seques 080221,-22

Nous de noguera amb clofolla fresques o seques 080231.-32

Bananes o plàtans frescos o dessecats 803

Cítrics frescos o dessecats 805

Raïm i panses 806

Pomes fresques 80810

Cireres fresques 80920

Prunes i aranyons frescos 80940

Altres fruits frescos 810

Altres fruites i fruits secs 08rest

Cafè sense torrar i sense descafeïnar 90111

Te -fins i tot aromatitzat- 902

Mate 903

Espècies 0904-0910

Blat i mestall 1001

Sègol 1002

Civada 1003

Civada de capellà 1004

Blat de moro 1005

Arròs 1006

Melca en gra 1007

Fajol, mill i escaiola; altres cereals 1008

Faves de soia -fins i tot partides- 1201

Copra 1203

Llavors de lli -fins i tot partides- 1204

Llavors de nap o colza -fins i tot partides- 1205

Llavors de gira-sol -fins i tot partides- 1206

Cons de llúpol o dessecats -fins i tot partits, mòlts o granulats-, i pólvores de llúpol 1210

Altres llavors oleaginoses 12rest
Goma laca; gomes, resines, goma resines i oleoresines (com ara bàlsams), naturals. Fins el 31 de 
desembre de 1995: goma laca; gomes, resines, goma resines i bàlsams naturals 1301
Sucs i extractes vegetals; matèries pèctiques, pectinats i pectats; agar-agar i altres mucílags i 
espessidors derivats dels vegetals -fins i tot modificats- 1302

Matèries trenables i altres productes d'origen vegetal ncaa 14

Cacau en gra sencer o partit, cru o torrat 1801

Tabac en branca o sense elaborar i residus de tabac 2401
Cautxú natural, balata, gutaperxa, guayule, xiclet i gomes naturals similars en formes primàries o en 
plaques, fulls o bandes 4001

Cotó sense cardar ni pentinar 5201
Lli en brut o treballat però sense filar, estopes i rebutjos de lli (inclosos els rebutjos de filats i les 
filagarses) 5301
Cànem (Cannabis sativa L .) en brut o treballat però sense filar, estopes i rebutjos de cànem (inclosos 
els rebutjos de filats i les filagarses) 5302
Jute i altres fibres tèxtils del líber en brut o treballats però sense filar, estopes i rebutjos d'aquestes 
fibres (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses), excepte de lli, cànem i rami 5303
Sisal i altres fibres tèxtils del gènere Agave sp. en brut o treballats però sense filar, estopes i rebutjos 
d'aquestes fibres (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses) 5304
Coco, abacà (cànem de Manila o Musa tèxtils Nee), rami i altres fibres tèxtils vegetals en brut o 
treballades però sense filar, ncaa, estopes i rebutjos d'aquestes fibres (inclosos els rebutjos de filats i 
les filagarses) 5305

Cafè torrat, i descafeïnat 090112to-90

Farina de blat i de mestall 1101

Farina de cereals, excepte blat o de mestall 1102

Granyons, sèmola i granulat de cereals 1103

Grans de cereals treballats d'una altra forma (com ara, pelats, aixafats, en flocs, perlats, trossejats o 
triturats), excepte d'arròs de la partida 1006; germen de cereals sencer, aixafat, en flocs o mòlt 1104

Farina, sèmola, pols, flocs i granulat de patata. 1105
Farina, sèmola i pols de llegums dessecats de la partida 0713, de sagú o d'arrels o tubercles de la 
partida 0714 o dels productes del capítol 08 1106

Malt -fins i tot torrat- 1107

Midó i fècula; inulina 1108

Gluten de blat -fins i tot dessecat- 1109

Sucre de canya o de bleda-rave (remolatxa) i sacarosa químicament pura en estat sòlid) 1701
Altres sucres (inclosa la lactosa, maltosa, glucosa i fructosa [levulosa]) químicament pures en estat 
sòlid; xarop de sucre sense aromatitzants ni colorants; succedanis de la mel -fins i tot mesclats amb 
mel natural-; sucre i melassa caramel·litzats 1702

Melassa de l'extracció o de la refinació del sucre 1703

Articles de confiteria sense cacau (inclosa la xocolata blanca) 1704

Productes de cacau 1802-1806
Extracte de malt; preparacions alimentàries de farina, sèmola, midó, fècula o extracte de malt, que no 
continguin cacau o amb un contingut inferior al 40% en pes calculat sobre una base totalment 
desgreixada, ncaa; preparacions alimentàries de productes de les partides 0401 a 0404 que no 
continguin cacau o amb un contingut inferior al 5% en pes calculat sobre una base totalment 
desgreixada, ncaa 1901
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Pastes alimentoses -fins i tot cuites o farcides (de carn o altres substàncies) o bé preparades d'una altra 
forma- com ara espaguetis, fideus, macarrons, tallarines, lasanyes, nyoquis, raviolis o canelons; cuscús -
fins i tot preparat 1902
Tapioca amb els succedanis preparats amb fècula, en flocs, grumolls, grans perlats, cernudes o formes 
similars 1903
Productes a base de cereals obtinguts per inflament o torrefacció (fulles petites, flocs de blat de moro); 
cereals en gra o en forma de flocs o altres grans treballats, excepte blat, i de la farina i sèmola, precuits 
o preparats d'una altra manera, ncaa. Fins al 31 de desembre de 1995: productes de cereals obtinguts 
per inflament o torrefacció (fulles petites, flocs de blat de moro); cereals en gra precuits, preparats 
d'una altra manera, excepte blat de moro 1904
Productes de fleca, pastisseria o galeteria -fins i tot amb cacau-; hòsties, càpsules per a medicaments, 
hòsties, pastes dessecades de farina, midó o fècula, en fulles i productes similars 1905
Hortalisses -fins i tot silvestres-, fruites, fruits i altres parts comestibles de plantes, preparats o 
conservats en vinagre o àcid acètic 2001

Tomàquets preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic 2002

Bolets i tòfones preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic 2003
Altres hortalisses congelades –fins i tot silvestres- preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid 
acètic, o de productes de la partida 2006. Fins al 31 de desembre de 1995: altres hortalisses preparades 
o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic 2004
Altres hortalisses –fins i tot silvestres- preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic i 
productes de la partida 2006. Fins al 31 de desembre de 1995: altres hortalisses preparades o 
conservades, excepte en vinagre o àcid acètic 2005
Hortalisses –fins i tot silvestres-, fruites, altres fruits, les seves peles i altres parts de plantes, confitats 
amb sucre (candits, setinats o gebrats). Fins al 31 de desembre de 1995: només fruits, peles de fruites i 
altres parts de plantes confitats amb sucre (candits, setinats o gebrats) 2006
Compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o 
edulcorats- 2007
Fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot 
ensucrats, edulcorats o amb alcohol- ncaa 2008
Sucs de fruites i hortalisses (inclòs el most de raïm) -fins i tot silvestres- sense fermentar i sense 
alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats- 2009
Extractes, essències i concentrats de cafè, te o herba mate i preparats a base d'aquests productes o de 
cafè, te o herba mate; xicoira torrada i altres succedanis del cafè torrat amb els extractes, essències i 
concentrats 2101

Cervesa de malt 2203

Vi de raïm fresc -fins i tot alcoholitzat-; most, excepte de la partida 2009 2204

Vermut i altres vins de raïm frescos preparats amb plantes o substàncies aromàtiques 2205
Altres begudes fermentades (com ara sidra, sidra de peres o aiguamel), mescles de begudes 
fermentades i mescles de begudes fermentades i begudes no alcohòliques, ncaa 2206
Alcohol etílic sense desnaturalitzar amb un grau alcohòlic volumètric superior o igual al 80% de volum, 
alcohol etílic i aiguardent desnaturalitzats de qualsevol graduació 2207
Alcohol etílic sense desnaturalitzar amb grau alcohòlic volumètric inferior al 80% de volum, aiguardents, 
licors i altres begudes alcohòliques destil·lades. Fins al 31 de desembre de 1995: també s'inclouen els 
preparats alcohòlics compostos utilitzats per a l'elaboració de begudes 2208

Vinagre comestible i succedanis comestibles del vinagre obtinguts amb àcid acètic 2209
Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments dels cereals o de 
les lleguminoses -fins i tot en granulats-. 2302
Residus de les indústries del midó i residus similars, polpa de bleda-rave (remolatxa), bagàs de canya 
de sucre i altres deixalles de les indústries sucreres, excrements i deixalles de cerveseria o de destil·leria 
-fins i tot en granulats- 2303

Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de soia -fins i tot mòlts o granulats- 2304

Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de cacauet -fins i tot mòlts o granulats- 2305
Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals -fins i tot mòlts o granulats-, 
excepte de les partides 2304 o 2305 2306

Pòsits de vi i tartrà brut 2307
Matèries, rebutjos, residus i subproductes vegetals -fins i tot granulats- utilitzats per a l'alimentació 
animal, ncaa 2308

Productes de tabac 2402-2403

Manufactures de cotó 5202-5212

Filats de lli 5306

Filats de jute i altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303 5307

Filats de les altres fibres tèxtils vegetals i filats de paper 5308

Altres filats i teixits 53rest

Manufactures d'esparteria o de cistelleria 46


