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Transport internacional de mercaderies

Meta =========== Introducció

El comerç internacional està molt lligat a l’evolució dels transport internacional
afavorint la seva expansió. Gràcies a les millores tecnològiques, administratives i
de control el transport de mercaderies cada vegada és més segur i accessible per
les diferents companyies internacionals realitzar operacions transnacionals. La
diversitat de mitjans de transport permet triar l’element més adient en funció de
les necessitats de l’enviament (rapidesa, cost, tipus de càrrega...). Els mitjans de
transport es divideixen en funció del medi físic pel qual es desplacen, terrestre
(carretera i ferrocarril), aeri o marítim i la combinació d’aquests.

A la unitat “Característiques dels diferents modes i mitjans de transport terrestre”
es defineixen i s’avaluen els dos mitjans de transport terrestre, el transport per
carretera, bàsicament els diferents tipus de camions i el ferrocarril, els seus
avantatges i els seus inconvenients. S’analitza els diferents organismes que regulen
i participen en el trànsit d’aquests mitjans així com les normatives establertes. Es
tracta també la planificació, tant de la gestió de la càrrega en funció del tipus de
mercaderia a transportar com de les rutes òptimes per fer-ho.

La unitat “Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport
terrestre” té com a finalitat analitzar els contractes de transport així com els
convenis que regulen la documentació del transport terrestre, la carta de port CMR
i CIM del transport per carretera i ferrocarril respectivament. També es tracten els
diferents convenis del trànsit de mercaderies especials, ADR/ATP, els convenis
duaners de les mercaderies en trànsit, TIR/TIF... Per donar més seguretat davant
dels incidents que puguin sorgir durant el transport, les mercaderies i el propi mitjà
de transport van assegurats, contractant-se les pòlisses que millor s’adaptin i que
siguin més interessant en funció del cost i cobertures contractades.

La unitat “Característiques del transport marítim i aeri i gestió de la seva documen-
tació” avalua de la mateixa manera que al transport terrestre les característiques i
particularitats d’aquest mitjans de transport, els diferents tipus de vaixell i avions,
conjuntament amb els requisits i operadors que intervenen en la gestió de les
mercaderies transportades a través d’aquests mitjans. En la gestió de la càrrega,
en el transport marítim, s’analitza amb profunditat el contenidor, element que si
bé és utilitzat en altres transports està especialment pensat pel transport marítim.
Es tracten també les infraestructures que faciliten la gestió i la combinació del
transport marítims amb els altres.

A la unitat “Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport
marítim i aeri” es descriuen els contractes de transport d’aquest mitjans i els
convenis que desenvolupen els documents de transport que serveixen per controlar
la mercaderia que s’està transportant i les obligacions i responsabilitats de les
parts, la carta de port marítim, Bill of lading (B/L) i la carta de port aeri Air
Waybill (AWB). En el transport marítim cobra una gran importància l’assegurança
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de les mercaderies, avaluant-se les particularitats i clàusules d’aquestes fent un
desenvolupament especial de les clàusules l’Institut d’Asseguradores de Londres
(Institute Cargo Clauses), que en funció de les seves cobertures es classifiquen en
les ICC “A”, ICC “B”, ICC “C”.

Al tractar-se de mitjans de transports, aquests tenen algunes particularitats co-
munes a la pròpia activitat, que cal anar interioritzant per saber aprofundir
posteriorment amb les particularitats de cadascun d’ells. Les seves diferències
són les que han de permetre decidir quin d’ells és el prioritari a l’hora de triar la
seva utilització en funció de la mercaderia que es vol transportar en cada moment
i les necessitats de la transacció comercial.

A més dels continguts teòrics es disposa d’activitats i exercicis que us ha de
permetre anar lligant els diferents conceptes estudiats. A la secció referències
(bibliografia i adreces web d’interès) i annexos trobareu recursos per ampliar els
continguts.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a ha d’assolir:

Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril

1. Determina els avantatges i inconvenients dels diferents modes i mitjans de
transport terrestre avaluant les diferents alternatives.

2. Elabora i formalitza contractes de transport terrestre, reconeixent les obli-
gacions de les parts i calculant els costos corresponents.

3. Formalitza i gestiona la documentació de les operacions de transport inter-
nacional terrestre, analitzant els requisits exigits en cada mitjà de transport
utilitzat en funció de la mercaderia enviada.

4. Determina els elements que garanteixen la integritat i el trànsit de les
mercaderies en el transport terrestre, identificant les situacions de risc
habituals.

5. Seqüència les fases habituals del transport terrestre i les possibles incidèn-
cies, utilitzant els sistemes de comunicació, gestió i supervisió adequats en
cada operació.

6. Tramita l’assegurança de les mercaderies durant el transport terrestre
ajustant-se a la normativa vigent i a les condicions establertes al contracte
de compravenda internacional.

7. Tramita l’assegurança de les mercaderies durant el transport terrestre
ajustant-se a la normativa vigent i a les condicions establertes al contracte
de compravenda internacional.

Transport internacional marítim i aeri

1. Determina els avantatges i inconvenients dels diferents mitjans de transport
marítim i aeri avaluant les diferents alternatives.

2. Elabora i formalitza contractes de transport marítim i aeri, reconeixent les
obligacions de les parts i calculant els costos corresponents.

3. Formalitza i gestiona la documentació de les operacions de transport in-
ternacional marítim i aeri, analitzant els requisits exigits en cada mitjà de
transport utilitzat en funció de la mercaderia enviada.

4. Determina els elements que garanteixen la integritat i el trànsit de les
mercaderies en el transport marítim i aeri, identificant les situacions de risc
habituals.

5. Seqüencia les fases habituals del transport marítim i aeri i les possibles
incidències, utilitzant els sistemes de comunicació, gestió i supervisió
adequats en cada operació.
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6. Tramita l’assegurança de les mercaderies durant el transport marítim o aeri,
ajustant-se a la normativa vigent i a les condicions establertes al contracte
de compravenda internacional.

7. Selecciona els diferents modes i mitjans de transport marítim i aeri i les
rutes òptimes analitzant les diferents alternatives.
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Continguts

Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril

Unitat 1

Característiques dels diferents modes i mitjans de transport terrestre

1. Avantatges i inconvenients dels diferents modes i mitjans de transport
terrestre

2. Elements que garanteixen la integritat i el trànsit de les mercaderies

3. Seqüenciació de les fases del transport

Unitat 2

Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport terrestre

1. Elaboració i formalització de contractes de transport terrestre

2. Formalització i gestió de les operacions de transport terrestre

3. Tramitació de l’assegurança de les mercaderies durant el transport interna-
cional terrestre

Transport internacional marítim i aeri

Unitat 3

Característiques del transport marítim i aeri i gestió de la seva documentació

1. Avantatges i inconvenients dels diferents modes i mitjans de transport
marítim i aeri

2. Trànsit i integritat física de les mercaderies en el transport marítim i aeri

3. Seqüència de les fases del transport marítim i aeri

Unitat 4

Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport marítim i aeri

1. Elaboració i formalització de contractes de transport marítim i aeri

2. Formalització i gestió de les operacions de transport marítim i aeri

3. Tramitació de l’assegurança de les mercaderies durant el transport interna-
cional marítim i aeri


