CLÀUSULES D’ACORD COMERCIAL Edició 30/04/2018 (Aquesta edició invalida qualsevol altre condicionat existent)
El present condicionat regirà totes les contractacions de transport realitzades amb TRANSMARQUÈS S.A.; qualsevol modificació d’aquest articulat es farà constar, de manera expressa, en l’apartat
Condicions Particulars del full d’acceptació de l’oferta, que haurà d’anar signat per ambdues parts.
La utilització dels serveis de TRANSMARQUÈS implica l’acceptació de les presents condicions, el desconeixement de les quals no podrà ésser argumentat per part del client.
NORMATIVA APLICABLE:
Els serveis de caràcter nacional o local estan sotmesos al present condicionat, la Llei 16/1987 (L.O.T.T.) i la normativa vigent de desenvolupament de la mateixa. Els enviaments de caràcter
internacional estan sotmesos al règim normatiu establert al conveni C.M.R. En ambdós casos s’aplicarà l’articulat de la Llei 15/2009 (Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías).
Per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el contracte de transport les parts es sotmeten de forma expressa a la Junta Arbitral del Transport de Barcelona, independentment de
la quantitat objecte de reclamació.
TARIFES:
Els serveis de transport i activitats complementàries prestats per TRANSMARQUÈS es facturaran d’acord amb les tarifes vigents, generals o específiques per client.
Cap expedició es taxarà per un import inferior al de la immediata anterior en pes dintre de l’escalat tarifari. Quan la relació pes/volum d’una expedició sigui inferior a 275 kg/m3 o 1.950kg/m
lineal la taxació es farà en funció del major dels valors resultants d’aquests coeficients. Aquesta condició s’aplicarà també a aquelles mercaderies que per la seva forma o densitat dificultin
l’aprofitament de la càrrega dels vehicles. Quan per circumstàncies alienes a TRANSMARQUÈS una expedició hagi de dipositar-se més de set dies naturals a les instal·lacions del transportista,
comptats des del dia de la recepció, es generarà un càrrec de 0,1 € per kg brut i dia o fracció fins al dia del lliurament al destinatari.
Amb caràcter general, llevat de pactes específics acceptats per totes les parts, un Agent de Duanes col·legiat facturarà a l’expedidor les despeses de formalització de l’enviament i al destinatari
les despeses derivades dels tràmits administratius d’importació al país o comunitat de destí. Aquestes despeses en cap cas són incloses a les tarifes de transport.
MERCADERIES:
Es consideraran mercaderies normalitzades les que compleixin les següents condicions:
Embalums no paletitzats amb un pes unitari inferior a 30 kg. Masses indivisibles i embalums paletitzats de menys de 1.100 kg. de pes i/o 2,4 mts en qualsevol de les seves dimensions.
L’acceptació de qualsevol mercaderia que s’aparti d’aquestes característiques està sotmesa a la acceptació prèvia de TRANSMARQUÈS i a la aplicació del recàrrec que es consideri per cada cas.
Tanmateix TRANSMARQUÈS es reserva l’acceptació de qualsevol expedició que no compleixi els requisits de condicionament, embalatge i identificació que la facin apta pel transport; si en
qualsevol cas es presta aquest servei, TRANSMARQUÈS queda exonerada de qualsevol responsabilitat al fer constar la reserva en el document de recepció de la mercaderia. Aquesta clàusula
serà obligatòria, es faci constar o no la reserva, quan es tracti de vehicles nous o usats, recanvis, mobiliari, articles de joieria, diner en metàl·lic, paper moneda, timbres, obres d’art, butlletes o
participacions de loteria, animals vius o morts, premsa, mercaderia A.D.R. i vidres i miralls. TRANSMARQUÈS ignora el contingut dels embalums, pel que es remet a la declaració del remitent.
Quan l’expedició es composi de mercaderies perilloses subjectes a la normativa A.D.R., el remitent haurà d’informar prèviament de les característiques de les mateixes, classificació A.D.R. i grau
de perillositat. En qualsevol cas TRANSMARQUÈS es reserva unilateralment el dret d’acceptar o rebutjar el transport d’aquestes mercaderies. En el cas d’enviament destinats a Andorra, Canàries,
Ceuta, Melilla o països aliens a la CEE el remitent haurà de lliurar juntament amb la mercaderia la factura original més tres còpies per tramitar els corresponents despatxos duaners. En aquesta
factura hauran de constar de forma clara totes les dades fiscals del venedor i del destinatari, així com la descripció i valor detallat de la mercaderia. Qualsevol impediment de despatxar
l’expedició per incompliment d’aquestes condicions generarà les corresponents despeses de dipòsit. Els palets es consideren part de la tramesa, la gestió de devolució dels mateixos, si es
sol·licita prèviament, generarà un càrrec de 3 € per unitat sempre i quan el destinatari de la mercaderia els bescanviï en el mateix moment de la descàrrega .
RESPONSABILITAT:
La responsabilitat de TRANSMARQUÈS sobre les mercaderies transportades serà de 15 € per kg real amb un màxim de 1.560 € per expedició en cas de danys o faltes; per aquesta cobertura es
facturarà un 8% addicional sobre els preus de l’expedició, si el client vol renunciar a la cobertura ho confirmarà mitjançant carta prèvia d’exoneració de responsabilitat; en aquest cas s’aplicaran
les quantitats previstes a la reglamentació vigent. La responsabilitat màxima per demora no serà mai superior al preu del transport.
La reclamació de danys, visible i ocults, s’haurà de fer d’acord amb el que estipula l’article 60 de la Llei 15/2009. No s’acceptarà cap tipus de responsabilitat sobre mercaderies refrigerades
quan la temperatura de recepció sigui superior als 5ºC. La reclamació de qualsevol avaria acceptada per TRANSMARQUÈS haurà d’anar documentada amb fotocòpia de l’albarà de lliurament,
fotocòpia de la factura comercial de venda de la mercaderia i factura a nom de TRANSMARQUÈS S.A. exempta d’I.V.A. segons Llei 23/1994.
RECOLLIDES I LLIURAMENTS:
Es considerarà la mercaderia lliurada als magatzem de TRANSMARQUÈS; el servei de recollida es facturarà addicionalment. Les tarifes inclouen el lliurament a la recepció del client, a nivell de
planta baixa, sense altre condicionament que l’embalatge d’origen. No s’inclouen a les tarifes la utilització de mitjans especials per la càrrega i descàrrega. El temps d’espera i descàrrega no
superarà el termini de dues hores per expedicions de pes superior. El temps addicional invertit en esperes i/o condicionament de la mercaderia es facturarà addicionalment al preu del transport
segons el previst a l’article 22 de la Llei 15/2009. No es garanteix cap lliurament si el receptor no té un horari hàbil mínim de 8 hores, comptades a partir de les 8:00. Els emmagatzematges i
gestions que s‘hagin de dur a terme per causes no imputables a TRANSMARQUÈS seran facturats addicionalment al preu de 48 € per hora o fracció. Els segons lliuraments i devolucions es
facturaran a preu de nova expedició.
REEMBOSSAMENTS:
S’entenen com a tals els enviaments sotmesos, com condició prèvia al lliurament, a la recepció per part del transportista de l’import de la tramesa en metàl·lic, xec, lletra o document mercantil
similar. El remitent ho farà constar en l’albarà de lliurament de forma visible, clara i amb les instruccions necessàries. TRANSMARQUÈS no serà responsable de la insolvència del receptor llevat
que s’hagi indicat prèviament la condició de cobrament exclusiu en metàl·lic. Per a la gestió de cobrament TRANSMARQUÈS facturarà un 5% del valor del reembossament.
DEVOLUCIÓ D’ALBARANS:
La devolució dels albarans propis del client es taxarà al preu de 1,2 € per unitat. Els albarans originals propis d’agència es conservaran sempre en poder de TRANSMARQUÈS; només, i a petició
expressa, es facilitarà fotocòpia legitimada, les despeses de la qual es repercutiran conseqüentment.
CLÁUSULA DE REVISIÓ AUTOMÀTICA:
Consistirà en un recàrrec sobre els conceptes que comporten el consum de carburant, i s’aplicarà en base als preus oficials facilitats per la Comissió Europea, prenent com a referència el preu
del gasoli d’automoció a Espanya indicat al butlletí que la Comissió publica setmanalment http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm (La dada apareix a la segona pàgina de
l’informe)
S’aplicarà un apunt a peu de factura per cada tipus de base imposable segons el recàrrec corresponent a la següent taula:

de €/litre
1,203
1,264
1,328

a €/litre
1,263
1,327
1,394

Recàrrec
1,75%
3,50%
5,25%

de €/litre
1,395
1,441
1,514

a €/litre
1,440
1,513
1,590

Recàrrec
7,05%
8,75%
10,50%

FACTURACIÓ:
Factura mensual, amb termini de venciment igual o inferior als 30 dies des de la data d’emissió de la mateixa. Qualsevol termini superior serà sotmès a aprovació prèvia per part de
TRANSMARQUÈS i seran aplicables els recàrrecs previstos a la Llei 3/2004. En cap cas s’acceptaran venciments superiors als 60 dies des de la data d’emissió de la factura, que es consideraran
de caire abusiu segons el redactat de l’article 9 de la Llei 3/2004. A la suma de preus s’afegiran els impostos corresponents (IVA, IGI, IGIC o IPSI).
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