
Un món de serveis al teu serveiOPC-ENV CAT_2021

Servei de lliurament en dissabte Lliurament en dissabte a les des�nacions disponibles, tant nacionals com internacionals. Consulteu-nos 
en cas de dubte

Nacional
Internacional

19,75€
62,15€

Cessió de la documentació duanera per el seu despatx.
Canàries

Internacional
35,80€

Consulta el teu
Centre MBE

116,30€

No remuntables. Mercaderia que contenen objectes no apilables, els quals no permeten col·locar altres
mercaderies a sobre.

Nacional
Internacional

Enviament (IP)
Freight (IPF)

12,50€

89,90€/envio
1,65€/kg

Enviament (IP)
Freight (IPF)

59,90€/envio
1,05€/kg

Enviament (IP)
Freight (IPF)

15,70€/envio
0,25€/kg

34,81€

13,90€

24€

86,30€

4% (mín 5,65€)
1,5% (mín 17,70€)

Servei de lliurament a domicilis
par�culars.

Lliurament contra reemborsament

Exportació temporal 

S’entén per lliurament a domicili par�cular la que s’efectúa a l’adreça privada d’un par�cular, incloent-hi 
les empreses que duen a terme la seva ac�vitat des del seu domicili privat i que no tenen una entrada 
oberta al públic. (És un càrrec per enviament).

MBE us ajudarà en el vostre flux de caixa, recollint l’import del valor indicat com a COD als vostres enviaments  
en el moment d’efectuar el lliurament. Aquest servei està disponible per als enviaments amb des�nació 
Espanya, Unió Europea, Suïssa, Noruega i Liechtenstein.

Entenem les exportacions fora de la Unió Europea en les quals la sor�da de la mercaderia es duu a terme per a 
un temps limitat i amb una finalitat específica com per exemple l’exposició i la reparació i és retornada en el 
mateix estat. (És un càrrec per cada exportació enviada com a temporal).

Nacional
Internacional

Nacional
Internacional

Gratuït
1,65€

Correcció d’adreça

Servei de recollida i entrega en 
àrees no metropolitanes i remotes

Recollida fora de termini o tercers

MBE Imressió e�queta i ges�ó
importació

Càrrec per manipulació adicional

Recàrrec d’Emergència
(Temporal Covid-19)

Recàrrec adicional per paquet gran
Paquet gran 300cm

Paquet gran 400cm

Emmagatzematge

Emissió EUR1 i ATR

Càrrec per Drets Impostos 
expedició (DDP)

Càrrec per Ges�ó de Depatx 
en Importació

Càrrec de frontera amb Regne Unit

Taxa d’entrada

Despesses de cessió

Extra càrrecs Duanes 

ED-SERVICIO HW

SNS -SERVEI HW

SNC-SERVEI HW

SHS-SERVEI HW Salut i Seguretat

Mercaderies perilloses

Servei HW

Si heu comès un error en l’adreça i l’adreça correcta és al mateix país de des�nació, MBE u�litzarà tots els 
mitjans raonoables al seu abast per esbrinar-la i fer el lliurament.

MBE aplicarà un recàrrec per a totes les recollides i lliuraments en zones considerades com una extensió de la zona de 
servei normal de MBE. En funció de les facilitats d'accés, aquestes ubicacions es classifiquen com a zones no metropo-
litanes o remotes. Per a saber si aquest càrrec s'aplica a una ubicació concreta, contac� amb el seu centre MBE.

El servei de recollida fora de termini o tercers, seran aquells enviaments en que la recollida no es realitzi en el 
domicili habitual del client.

MBE genera i imprimeix les e�quetes de la importació i les envia per e-mail al client o remitent, després 
d’enganxar l’e�queta al paquet, contactarem amb ell per programar la recollida en l’horari disponible que ens 
indiqui i es farà un seguiment personalitzat en totes les fases de l’enviament.

Un “Paquet Gran” és aquell la longitud del qual, combinada amb el perímetre 
[perímetre = (amplada x 2)+ (alçada x 2)], supera els 300 cm. 
Els paquets grans estan subjectes a un pes mínim fracturable de 40Kg.  

El cer�ficat de circulació EUR1 és el document que s'usa per a provar l'origen de la mercaderia en les operacions amb països 
amb els quals existeix un tracte preferencial i, per tant, beneficis i reduccions aranzelàries. Per a les exportacions a Turquia, 
s'usen 2 cer�ficats de circulació: el ATR i l'EUR1. No es pas�s de documents obligatoris, però sí que són necessaris per a 
beneficiar-se del règim preferencial, i són expedits per les autoritats duaneres d'origen a sol·licitud de l'exportador. (És un 
càrrec per enviament).

El pagament dels drets i impostos és responsabilitat del client. Els centres MBE poden abonar per endavant els drets, impostos 
i altres càrrecs oficials en nom del pagador a través dels seus proveïdors, però es generarà un càrrec que es calcularà a par�r 
de la quan�tat avançada.

S'aplica a tots els enviaments (excloent cartes i documents) exportats i importats entre països de la UE i Gran Bretanya 
(Anglaterra, Escòcia i Gal·les). i els enviaments entre Irlanda del Nord i Gran Bretanya. No cobreix servei de duana addicional.

Aquest càrrec el pagarà gairebé sempre el des�natari excepte els casos en què l'enviament sur� a DDP (valor igual o menor a 
£135, seran responsables tant del cobrament com del pagament de l'IVA del Regne Unit parell aquests enviaments. Per a béns 
venuts al Regne Unit per un valor superior £135, l'importador con�nuarà sent responsable del pagament de l'IVA del Regne Unit.

Es tracta dels extra càrrecs relacionats amb una altra documentació duanera per a les importacions fora de 
la UE: cer�ficats de farmàcia, sanitat o veterinaris, CITIS, SOIVRE, Cessions, etc...

Suplement 1 peça o més que el total pesi menys de 30kg mesures i/o 1,2 x 0,7 x 0,6

Enviament amb objectes que puguin causar danys als enviaments, als altres enviaments d'altres clients o lesions als 
nostres treballadors i que requereixin una manipulació addicional.

Mercaderies perilloses accessibles (ADG) - el con�ngut ha de ser accessible durant el trajecte.

Mercaderies perilloses inaccessibles (IDG) - el con�ngut no té perquè ser accessible durant el trajecte

Gel Sec (DI)

Els paquets que excedeixin els 70kg de pes real, superin els 270cm de longitud o sobrepassin un total de 400cm
de longitud i perímetre combinats [perímetre=(amplària x 2) + (altura x 2)] se'ls aplicarà aquest recàrrec.
Els paquets que sobrepassin els 400 cm de longitud i perímetre combinats estan subjectes també al recàrrec per 
Paquet gran 300cm

Es necessitarà manipulació addicional i s’aplicarà un càrrec per manipulació addicional en els següents casos: 
*Qualsevol ar�cle amb un embalatge exterior fet de metall o fusta. 
*Qualsevol objecte cilíndric, com un barril, un bidó, un cubell o un pneumà�c, que no està completament 
embalat amb cartró ondulat.
*Qualsevol paquet que el costat més llarg sobrepassi de 122cm o un segon costat més llarg  sobrepassi els 76cm. 
Qualsevol paquet amb un pes real superiors als 32Kg.
*MBE també es reserva el dret d'aplicar el càrrec per manipulació addicional a qualsevol paquet que, segons el 
criteri de MBE, requereix una manipulació especial. 

Quota calculada quan els enviaments romanen temporalment en un magatzem de MBE abans de ser despatxats 
pel servei de duanes.

S’aplica a tots els enviaments internacionals (Export/Import) a par�r de l’1 de maig de 2020.
Enviaments Standard UE
Enviaments Express, Express UE i Standard no UE
Enviaments a Xina / Hong Kong
Enviament Heavy Weight

Nacional
Internacional

7,95€

3,65€

12,50€

Nacional
Internacional

3,40€ (6,80€ màx.)
5,35€ (10,70€ màx.)

4,99€/paquet

6,20€/envio

Nacional
Internacional

Internacional HW

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

31,90€

108€

24,35€

23,40€

15,00€

37,50€

5€

5%

29,45€

19,70€ mín (0,38xKg)
9,75€ mín (0,2xKg)

OPCIONS D’ENVIAMENT 2021

 0,60 mín. (0,20€xKg)            
 0,60 mín. (0,25€xKg)            
 0,90 mín. (0,35€xKg)            

 0,66 mín. (3€xKg)            

30€Suplement HW Express 1 peça o més que el total pesi més de 30kg mides i/o  1,2 x 1,2 x 1,5.
30€Suplement HW Standard 1 peça o més que el total pesi més de 30kg mides i/o  2,4 x 1,2 x 1,8.

Per a enviaments a Canàries, Ceuta, Melilla, Madeira i Açores, quan el pagador de les taxes i els impostos no resideixi al país de des�nació. 

Per a enviaments fora de la UE, quan el pagador de les taxes i els impostos no resideixi al país de des�nació. (Càrrec per enviament)


