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1. INTRODUCCIÓ
L’empresa XXXXXXXX és una empresa especialitzada en el sector de la construcció i, concretament en la fabricació
d’articles de revestiment en rotllos. Aquests productes consten almenys de tres capes: un suport central d’alumini i
recobert per ambdós costats per un capa d’asfalt.
XXXXXXXXXXX compte amb més de 15 anys d’experiència en el mercat nacional, si bé també té presència en mercats
tant competitius com el francès, l’alemany o l’italià. Fruit de la seva política d’expansió, l’empresa ha posat el focus
en obrir els mercats llatinoamericans i, més concretament, el mercat de Colòmbia.
Donada la falta d’informació e importadors en aquest mercat l’empresa es posa en contacte amb la Cambra de Comerç
de Barcelona a fi de contractar el servei XXXXXXXXXX i poder obtenir la informació necessari per complir amb els
objectius proposats.
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2. CLASSIFICACIÓ ARANZELÀRIA
La partida aranzelària és el codi que designa e identifica un producte a nivell internacional i, a més, proporciona tota
la informació associada a ell en relació al comerç internacional del mateix. En aquest sentit, primerament es classifica
el producte atenent a la nomenclatura de la Unió Europea, TARIC (Tarif Intégré de la Communauté), la qual consta de
10 dígits.

6807

Manufactures d’asfalt o productes similars (per exemple: Peix de petroli, brea)

6807.10.00.00

- En rotllo

Partint d’aquesta partida aranzelària, posteriorment, s’ha re classificat el productes d’acord amb el sistema
harmonitzat de classificació internacional a nivell de 6 dígits, al que estan adherits tant la Unió Europea com Colòmbia.

 Partida aranzelària HS: 6807.10
Cal tenir en consideració que l’Organització Mundial del Comerç (OMC) va acceptar i convenir una nomenclatura
denominada Sistema Harmonitzat, que és un sistema de classificació de 6 dígits. No obstant, a partir d’aquí els països
o territoris desenvolupen les seves pròpies nomenclatures.

En conseqüència, s’ha realitzat una darrera categorització atenent a la nomenclatura de Colòmbia que en el present
cas coincideix amb la partida aranzelària HS.

6807

Manufactures d’asfalt o productes similars (per exemple: Peix de petroli, brea)

6807.10

- En rotllo
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3. INFORME ARANZELARI
3.1. Barreres aranzelàries
 Taxa aranzelària no preferencial (MFN): 0% CIF
 Taxa aranzelària preferencial EU: 0% CIF (per a més informació consultar l’epígraf sobre tractament preferencial
de mercaderies).
 Impost sobre el valor afegit (Sales Tax): 19% CIF + Arancel.
 Tasa de despatx de duanes: S’aplica una tasa del 1,2% FOB

3.2. Barreres no aranzelàries
 Mesures de defensa comercial: No hi han mesures de defensa comercial

3.3. Tràmits generals per a l’exportació a Colòmbia
3.3.1. A realitzar per l’exportador


Número EORI (Número de registre e identificació d’operadors econòmics front la duana). Es composa de les
sigles del país, en aquest cas ES, juntament amb el NIF de l’empresa. Ha de sol·licitar-se a l’Agència Tributària.
www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DC13.shtml



Declaració Sumària de Sortida prèvia a l’exportació (EXS). Declaració sumària a presentar 24h abans de la sortida
pel tràfic marítim i 30 minuts abans pel tràfic aeri. La presentació dintre dels terminis del DUA fa innecessària la
presentació d’aquesta declaració.



Document Únic Administratiu (DUA) / Declaració Duanera d’Exportació. S’ha de tramitar de forma electrònica
en la duana de sortida. S’ha de conservar com a justificant de l’exempció del IVA i comprovar en la Seu Electrònica
de l’Agència Tributària del estat de “Sortida efectiva de la mercaderia”.1



Factura Pro forma. Document que conté els detalls de la transacció (preu i condicions de venta de l’operació,
INCOTERM, etc...) fet prèviament a la factura, a més de la factura comercial. Ha de figurar la menció “proforma”.



Factura comercial. Document de prova de la transacció entre l’exportador i l’importador. Ha d’estar preparat en
castellà o anglès. Es presentarà el document original juntament amb una còpia.

Convé controlar l’Estat ACS d’aquesta declaració que per a que sigui vàlida haurà d’estar en situació de Sortida Efectiva
www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DB02.shtml
1
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Llistat de paquets (Packing List). Document emès per l’exportador, el qual acompanyarà a la factura. En ell es
relacionen els paquets que constitueixen l’exportació indicant el contingut de cadascun d’ells. Si la factura
comercial conté tots els detalls de la llista de paquets, no és necessari aquest document per separat.



Albarà d’entrega. Signat i segellat per part del client.



Certificat d’origen. Document que certifica l’origen de la mercaderia objecte d’exportació. Serà requerit
únicament si el importador ho sol·licita explícitament o bé per altre raons. Aquest document l’emet la Cambra de
Comerç corresponent a la demarcació de l’empresa en el país exportador (Espanya).
http://www.cambrabcn.org/internacionalitzacio/tramits-internacionalitzacio/certificat-d-origen-comunitari-



Certificat d’origen preferencial EUR-1 (per a més informació consultar l’epígraf sobre tractament preferencial de
mercaderies).



Document de Transport. Document que ha de ser presentat a les autoritats duaneres espanyoles pel despatx de
les mercaderies. Depenent del transport emprat, el document a presentar serà:



o

Air Waybill: pel transport aeri.

o

Bill of lading: pel transport marítim.

Assegurança de les mercaderies. Document que prova que s’ha signat un contracte per a l’assegurança de les
mercaderies. Per regla general aquest document s’emet amb anglès. Es requereix pel despatx de duanes si
l’enviament ha estat assegurat. El certificat és vàlid per a una sola importació.
Manifest de càrrega. Document que notifica a les autoritat de l’arribada d’un mitjà de transport (nabiu o aeronau)
i el resum de les mercaderies carregades en elles. És obligatori i no depèn del propòsit específic de l’arribada. Es
requereix pel despatx de duanes.

3.3.2. A realitzar per l’importador
 Declaració d’importació. Document oficial per al despatx de mercaderies. La declaració ha de ser complimentada
pel importador. Tanmateix, en aquelles importacions el valor de les quals superen els 1.000 USD, la declaració
haurà de ser realitzada per un agent de duanes acreditat.
 Declaració andina de valor. Document que conté tota la informació pel càlcul de la base imposable de l’enviament.
Requerit pel despatx de duanes d’aquells béns que no es troben lliures d’impostos i que el seu valor excedeix dels
5.000 USD. La declaració ha de ser presentada per l’importador (original + còpia) i completada en castellà.
 Registre Únic Tributari. Document que confirma que els importadors es troben inscrits en el Registre Únic Tributari
i que tenen associat un número d’identificació fiscal. Requerit pel despatx de duanes i establiment comercial.
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3.4. Tracte preferencial de les mercaderies amb origen comunitari
La Unió Europea i la Comunitat Andina (Perú, Colòmbia i Equador) van signar un Acord d'Associació Econòmica2.
Aquest acord estableix el tractament aranzelari preferencial per a productes originaris d'un dels territoris signants per
a l'entrada d'aquests en l'altre dels territoris, és a dir, que les mercaderies originàries de Colombià entren de forma
preferent a la Unió Europea i, a la inversa.
Per a poder aplicar l'acord és necessari que:


Es realitzi una declaració en factura per enviaments inferiors a 6.000 euros o s’acompanyi la mercaderia amb
el certificat d’origen EUR-1 o del Número d’Exportador Autoritzat en cas de mercaderies de valor superior als
6.000 euros



Compleixi la norma del transport directe, és a dir que no es produeixin transbordaments que no estiguin sota
vigilància duanera.



La mercaderia sigui originària i compleixi les regles d'origen de l'acord.

En el cas de la partida aranzelària comentada, les condicions són:

Partida 6807.10
Manufactures d’asfalt o productes similars (per
exemple: Peix de petroli, brea) en rotllo

2

Fabricació en la qual tots els materials no originaris
utilitzats es classifiquen en una partida diferent a la del
producte

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22012A1221(01)&from=ES
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4. ANÀLISIS DE MERCATS
4.1. El mercat colombià
En relació al mercat seleccionat per a l’empresa, cal mencionar que Colòmbia es va situar l’any 2018 amb una grandària
de mercat de 11.412 milers USD. Aquesta xifra va representar un increment de les importacions de la partida 6807.10
del 16% en relació a l’any anterior.
Així mateix, el mercat colombià presenta unes particularitats dintre dels seus canals de distribució fruït de les males
infraestructures internes amb les que compte el mercat. D’aquesta sort, es requereix d’un importador per a cadascun
dels centres econòmics que presenta Colòmbia i que es mencionen tot seguit:


Bogotà



Medellín



Cali



Barranquilla



Cartagena

4.2. Països proveïdors
A continuació, i per donar a l’empresa una visió general del mercat colombià, es faciliten els principals països
competidors en relació a la partida 6807.10.

Font: Trademap
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Tal com s’ha comentat en l’anterior punt, Colòmbia va importar per valor de 11.412 milers USD. En aquest sentit, i
observats els 10 principals països proveïdors es facilita un segon gràfic on l’empresa podrà observar el percentatge
que representen cadascun dels 10 competidors en relació al total de les importacions realitzades per part de Colòmbia.

Participació de les importacions a Colòmbia
2%

2% 1%

1%

Veneçuela
4%

Itàlia

4%

Equador

4%

Zona Franca
Colòmbia
Brasil
Espanya

5%
8%

51%

Mèxic
Estats Units
Rússia

18%

Altres

Font: Cambra de Comerç de Barcelona

De la informació facilitada, es conclou que existeixen dos competidors principals en el mercat colombià. Per un costat,
Veneçuela i, per l’altre, Itàlia. Tot i això, cal tenir en consideració que si s’analitza la taxa de creixement dels últims 5
anys, destaquen clarament dos mercats, la Xina amb un creixement del 6% i Espanya amb un creixement del 2%. La
resta de mercats presenten uns valors negatius que milloren les perspectives per aquelles empreses espanyoles com
XXXXXX que volen introduir-se en el mercat colombià.
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4.3. Identificació de mercats amb major potencial
L’elecció entre obrir un mercat o un altre és una de les decisions més importants que tota empresa ha de prendre a la
hora d’internacionalitzar-se. En aquest sentit, i tot i que XXXXX té decidit el mercat objectiu a curt termini es facilita el
llistat dels 10 principals mercats importadors per a la partida 6807.10, amb l’objectiu de que l’empresa pugui analitzar
futures accions per a continuar incrementant la seva presència a nivell internacional.

Valor importacions 2018
(milers de USD)

Quantitat importada
2018 (tones)

Taxa creixement
2018 (%)

Taxa creixement
2014-2018 (%)

1. Estats Units

155.507

140.379

6

5

2. Regne Unit

88.142

112.309

4

-1

3. Països Baixos

63.876

78.729

20

8

4. Canadà

59.046

51.648

15

0

5. Alemanya

49.513

90.186

-14

-1

6. Bèlgica

46.474

38.957

44

8

7. Polònia

36.832

76.444

39

5

8. Noruega

31.408

29.074

0

-5

9. República Txeca

36.832

53.425

19

-3

10. Suècia

31.408

29.403

-5

0

Importadors

Font: Elaboració pròpia amb les dades extretes del Trademap
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5. IDENTIFICACIÓ DE POTENCIALS IMPORTADORS COLOMBIANS
A partir de la partida aranzelària del producte es recull informació d’empreses que importen el producte seleccionat i
que podrien complir amb el perfil d’importadors per a l’empresa. S’ha tractat d’oferir perfils diferents, amb l’objectiu
que l’empresa pugui conèixer i valorar quins són els més interessants pel desenvolupament del seu negoci en el mercat
colombià.
No es tracta d’una relació d’empreses com si es tractés d’una agenda comercial sinó una relació d’importadors amb
diferents característiques que poden cobrir les necessitats actuals de l’empresa.

5.1. Perfil de potencials importadors

EMPRESA 1

www.empresa1.com

Adreça xxxxxxxxxx
Telèfon xxxxxxxxx

email empresa1@empresa1.com

Descripció
Empresa1 desenvolupa solucions que fan possible construccions de primera categoria optimitzant els processos i
costos dels clients. L’empresa1 forma part del Gran Empresa amb seu a Regne Unit i compte amb diverses plantes
i oficines a Colòmbia. Empresa1 aposta fortament per productes amb valor afegit e innovació com a manera de
diferenciar-se dels seus competidors.
FOTOGRAFIA PÀGINA WEB EMPRESA1
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EMPRESA 2

www.empresa2.com

Adreça xxxxxxxxxx
Telèfon xxxxxxxxxx

email empresa2@empresa2.com

Descripció
Empresa amb més de 30 anys a Colòmbia que produeix i comercialitza tot tipus de solucions efectives en
impermeabilització. Empresa2 està actualment present en 45 països arreu del món.

FOTOGRAFIA PÀGINA WEB EMPRESA2

EMPRESA3

www.empresa3.com

Adreça xxxxxxxxxx
Telèfon xxxxxxxxxx

email empresa3@empresa3.com

Descripció
Empresa3 és una empresa especialitzada en el sector de la impermeabilització amb subministres i aplicacions
materials. A més, l’empresa distribueix i comercialitza productes nacionals e importats com membranes asfàltiques,
poliuretans líquids, embuts especials i additius per al formigó. També intervenen en el disseny de sistemes col·lector
d’aigües, estructures i cobertes consolidant una posició forta com a líders nacionals.
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FOTOGRAFIA PÀGINA WEB EMPRESA3

5.2. Presència en el mercat
No tots els perfils facilitats anteriorment, tenen la mateixa importància dintre del mercat colombià. En aquest sentit,
a continuació es facilita a l’empresa una gràfica amb informació addicional que l’ajudarà a situar cadascun d’ells a
Colòmbia i determinar la seva idoneïtat o no.

Valor CIF importacions (USD) 2017
1000000
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894.895,11

800000
700000
600000

500.408,25

500000

442.879,38

400000
300000
200000
100000
0
EMPRESA1

Font: Cambra de Comerç de Barcelona

EMPRESA2

EMPRESA3
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6. RECOMANACIONS
6.1. Estratègies de negociació


Es recomana enviar un e-mail als potencials importadors amb informació explicativa sobre els productes i, en
un parell de dies, trucar-los per a comprovar que han rebut la informació i, en cas d’haver-la analitzada, veure
si estan interessats.



En l’etapa de negociació, s’ha de tractar de negociar directament amb els alts càrrecs. Cal tenir en compte
que les negociacions són lentes i sempre mostren interès per a rebre ofertes.



Al inici de qualsevol reunió és habitual tenir una conversació general sobre temes trivials o que serveixin per
a tenir un coneixement més íntim de les persones. Els colombians consideren que tracten amb persones i no
amb empreses. En aquest sentit, no és correcte entrar directament en matèria comercial sense abans haver
tingut una breu conversació sobre temes quotidians.



Les targetes de visita es solen intercanviar després de les presentacions.



Després de finalitzar una reunió no sortir ràpidament de la mateixa (a excepció de causa justificativa). És bo
quedar-se una estona més i tenir una petita conversació addicional amb els membres de la reunió.

6.2. Normes de protocol


L’encaixada de mans és la millor salutació per iniciar una negociació, no doni la mà de forma efusiva ni tampoc
de forma precipitada.



L’empresari colombià és molt obert a dialogar sobre qualsevol aspecte, incloent aquells que puguin ser de
caràcter més controvertit.



L’hora adequada per un esmorzar de negocis són les 13 hores. Al final del dinar convé prendre una tassa de
cafè colombià.



En un esmorzar / dinar de negocis es recomana que siguin els empresaris colombians qui iniciïn la conversació.

6.3. Altres consideracions


Per a un període de permanència inferior a 90 dies no és necessari l’obtenció de visat.



Cal tenir en compte la diferència horària existent entre Colòmbia i Espanya a la hora de contactar amb els
potencials importadors. Existeix una diferència horària de 7 hores entre ambdós països.
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La moneda oficial de Colòmbia és el pes colombià per lo que serà necessari un canvi de moneda quan viatgi
al mercat seleccionat.



Pel tancament d’acords comercials és necessari un viatge in situ en el mercat seleccionat. La Cambra de
Comerç de Barcelona organitza una missió comercial a Mèxic – Colòmbia del 15-24 d’octubre.

https://www.cambrabcn.org/internacionalitzacio/missions-comercials/missions-a-america/missions-amexic-?call=694345

