
Et connectem amb el món. 
Tassa, el teu transitari de 
confiança

CAT



Què és Tassa?
Tránsitos y Aduanas el Segre, SA, és el vostre partner estratègic en serveis 
logístics, duaners i d’assessorament en comerç exterior.

Per què TASSA?
La implicació i el know-how dels nostres departaments ens permeten ofe-
rir-vos solucions àgils, especialitzades i integrals perquè totes les vostres 
operacions es puguin dur a terme en un marc de màxima seguretat i con-
fiança. D’aquesta manera, també podem garantir que els nostres serveis 
s’adaptin a la vostra demanda.

Com?

Més de 25 anys 
i 105 països de 
recorregut

Anàlisi Objectiu Estratègia Execució Tramitació Resultats



Vocació de servei
Passió i implicació de l’equip humà per la seva feina i la 
satisfacció del client.

Qualitat
Promovem i valorem l’experiència, el talent, la profes-
sionalitat i la formació contínua del nostre equip de 
treball com a garantia de qualitat.

Proximitat
Cada expedició dipositada a TASSA es tracta de forma 
personalitzada i adaptada a les necessitats exigides.

 

Innovar
La millora contínua i proactiva ens permet avançar i 
créixer professionalment. 

Compromís
Vetllar per un servei de qualitat, flexible, proper, eficaç i 
eficient tant per als nostres clients com per a nosaltres.

L’ADN Tassa



Terrestre

Agrupatge internacional 
Agrupatge internacional Import / Export.

Càrregues completes 
Càrregues completes nacionals i internacionals  
(camions tipus lona, frigorífics i especials).

Càrregues fraccionades 
Càrregues fraccionades (nacionals i internacionals).

Mercaderies ADR 
Transport de mercaderies ADR nacional i internacional.

Compromís, experiència i rapidesa en el lliurament de les  
vostres mercaderies.

Connexió diària amb Andorra i 
Barcelona 
Servei diari amb Andorra i Barcelona.

Paleteria 
Servei de paleteria nacional 24-48 hores. 
Servei paleteria internacional.

Exprés 
Servei exprés porta a porta.



Marítim

Contenidor marítim FCL
Servei de càrrega completa en contenidors (Equips Dry, 
Reefer, open top, Flat Racks, Flexitanks, Isotanks). 

Agrupatge marítim LCL
Servei d’agrupatge (consolidats) d’exportació  
i importació.

Convencional
Servei de càrrega a bodega.

Connexió amb illes
Servei amb les Balears i les Canàries.

TASSA  
Coneixement / Experiència 

Navilieres

Tràfics internacionals i nacionals 

Productes

Mercats

Garantia  

d’èxit



Aeri

Servei importació  
i exportació aeri

- Refrigerat.

- Congelat.

- Càrrega general.

- Mercaderies perilloses (IMO).

- Servei porta a porta.

- Enviament exprés internacional porta a   
 porta, de documentació i petita  
 paqueteria.

- Vols diaris als principals aeroports. 

El vostre temps és el nostre 
repte

 Rapidesa en el lliurament.

 Seguretat.

 Flexibilitat.

 Menor cost d’emmagatzematge.

 Accessibilitat.



Confecció i presentació d’INTRASTAT i model 349.

Confecció de pressupostos per a importacions i exportacions.

Consultes aranzelàries, de valor en duana i de determinació d’origen de les mercaderies.

Legalització de documents ambaixades, cambra de comerç, consolats, etc.

Tramitació de tot tipus de llicències i autoritzacions.

Duana

Operem des de l’any 1989 
Operador econòmic autoritzat des de l’any 2011

- Despatxos, importació, exportació i trànsit a: 

  - Duana de Lleida.

  - Principals ports / aeroports d’entrada/sortida de la Comunitat Europea.

Assessoria

Assessorament en tràmits de comerç internacional a través del nostre equip 
de professionals

Duana Assessoria



Seu Central
C/ Corts Catalanes, Nº1 - Oficina 6. 
 Lleida, 25008. Espanya.
Tel.: (+34) 973 23 18 90  
Fax: (+34) 973 24 93 24
Mail: info@tassa.es

Transitos y Aduanas el Segre, S.A.

Duana / Inspecció  
Mercaderies
Polígon Industrial El Segre  
(Parcela, nº1). Lleida, 25191. Espanya. 
Coordenades:  
N 41º 37’ 28.02’’ E 0º 39’ 32.26’’
Tel.: (+34) 973 20 53 42  
Mail: aduanas@tassa.es


