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Mèxic imposa noves normes d’etiquetatge a les
importacions

Des del darrer 1 d'octubre de 2020, tots els productes subjectes a l'acompliment de normes
d'etiquetatge mexicanes hauran d'acreditar el seu compliment. Així ho va fer saber el Servei
Nacional d'Informació de Comerç Exterior de Mèxic, conegut com a SNICE, davant les darreres
modificacions de les Normes Oficials Mexicanes (NOM) aplicables a la importació de
mercaderies que va dur a terme la Secretaria d'Economia de Mèxic.
L’SNICE ha publicat un avís al seu portal, en el qual dona a conèixer els nous requisits d'etiquetatge
que s'han de complir a les diferents duanes del país. L'avís també informa que:
•
•

Ja no es podran importar mercaderies subjectes a l'acompliment de les NOMS utilitzant
Cartes de No Comercialització o sota protesta de dir veritat.
S'aplica també a les mercaderies destinades a la franja o regió fronterera, les quals han de
complir les normes corresponents davant l'autoritat duanera.

Des de l’Autoritat remarquen que aquests canvis afectaran els productes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tèxtils, peces de vestir, els seus accessoris i roba de la llar.
Cuirs i pells adobades naturals i materials sintètics, calcer.
Electrònics, elèctrics i electrodomèstics.
Extracte natural de vainilla, derivats i substituts.
Materials retardants, inhibidors de foc.
Pintures, tintes, vernissos, laques i esmalts.
Tonyina i bonítol preenvasat.
Aliments i begudes no alcohòliques preenvasades.
Productes en general.
Begudes alcohòliques.
Joguines.
Cosmètics preenvasats.
Neteja domèstica.
Masses, truites, torrades preparades per a la seva elaboració.

Així mateix, posa a disposició de les persones interessades la llista de fraccions aranzelàries i les
NOMS específiques que ha de complir cada producte. Podeu consultar la llista aquí.
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Respecte a les diferents opcions per complir amb la norma d'etiquetatge en la importació de
productes, es poden trobar tres alternatives:
1. Etiquetatge d'origen
Les mercaderies ja arriben a Mèxic etiquetades amb la NOM corresponent i són revisades per
l'Autoritat Duanera. Per facilitar el procés, la mercaderia pot anar acompanyada d’una constància
emesa per una Unitat de Verificació Acreditada (UVA).
2. Etiquetatge en Magatzem General de Dipòsit (AGD) en territori mexicà
Si la teva mercaderia és destinada al règim de dipòsit fiscal, podràs complir els requisits
d'etiquetatge en un AGD acreditat i aprovat com a UVA.
3. Etiquetatge en domicili particular en territori mexicà

Pots traslladar les mercaderies importades a un domicili particular on una UVA durà a terme la
verificació de l'acompliment d'etiquetatge. L'etiquetatge ha de ser realitzat en un termini màxim de 30
dies naturals després de l'entrada de la mercaderia a Mèxic.

Punts importants

10 claus per seguir el procés de verificació d’etiquetatge
Quant al procés de verificació, cal tenir en compte que s’han de seguir els punts següents:
1. L'importador/exportador pot triar qualsevol de les alternatives següents per verificar el
compliment de la NOM: Certificat de conformitat (Constància) emès abans que les
mercaderies arribin a Mèxic o un Informe de compliment (Dictamen) que s’emet després
que les mercaderies arribin a Mèxic.
2. Per a la sol·licitud (Sol·licitud de Servei) és necessari completar un formulari amb la
informació necessària per a l'emissió del Certificat de conformitat o Informe de compliment.
3. Per a un Certificat de conformitat (Constància), el servei consisteix en una revisió dels
dissenys d'etiquetes sense necessitat que l’UVA visiti el lloc de fabricació o magatzem.
L'importador/exportador ha d’enviar a l’UVA tota la informació comercial que estarà al
producte, a les etiquetes, als empaquetatges, a les garanties, a les fotos i als instructius.
4. Un cop que la informació ha estat revisada i es determina que compleix amb la NOM
aplicable, s'emet el Certificat de conformitat. Contindrà detalls i fotos de l'etiqueta que ha
estat aprovada.
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5. Aquest document s'ha de presentar a la duana de Mèxic juntament amb la Declaració de
Duana i aquest permetrà la importació de la mercaderia, juntament amb els requisits
reglamentaris.
6. Si l'importador/exportador no tria el Certificat de conformitat per complir amb els estàndards
d'informació comercial, serà necessari un Informe de compliment.

7. En aquest cas, una vegada que la mercaderia arribi a la duana, se li demanarà a l'importador
una còpia del seu contracte amb l’UVA i una sol·licitud de serveis d'inspecció (verificació).
8. Aquests documents seran lliurats a l'importador per l’UVA, una vegada que la mercaderia ja
es trobi en el magatzem de l'importador i estigui etiquetada d'acord amb la norma aplicable.
9. Després es programarà una inspecció per a l’avaluació de la conformitat i si la mercaderia
compleix amb la norma aplicable, s'emetrà un Informe de compliment.
10. L’UVA emetrà un Certificat de conformitat o Informe de compliment en un termini màxim de 5
dies a partir de la data d'inspecció, si les etiquetes compleixen amb la normativa.

Enllaços d’interès

Per conèixer els requisits d’etiquetatge del vostre producte podeu consultar directament la web de
l’SNICE.

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'Empresa és manté com l'única responsable per
l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'Empresa verificar la informació
abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.
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Per a més informació:
Oficina Tècnica de Barreres a la
Internacionalització
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
tradedesk@gencat.cat
93 476 72 86
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