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Introducció

A la unitat “Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport
terrestre” analitzarem la documentació necessària i les parts que intervenen en un
contracte de transport, així com els documents de transport i les assegurances,
perquè en tot moment les responsabilitats estiguin definides i la mercaderia
coberta.

A l’apartat “Elaboració i formalització de contractes de transport terrestre” es
desenvolupa el contracte de transport terrestre, que a l’Estat espanyol queda
recollit en la Llei 15/2009, normativa que és molt semblant a la del Conveni
internacional CMR, tant per la matèria reguladora com per l’estructura. També
s’hi detallen les diferents parts del contracte de transport així com les responsa-
bilitats de les parts, les indemnitzacions (IPREM), etc. En aquest apartat també
expliquem el contracte de transport per ferrocarril i el del transport multimodal.
Els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar les responsabilitats en
el transport queden regulats pels Incoterms, termes de la ICC que també informen
de les obligacions de les parts. Entre aquestes obligacions, tractarem els costos
que s’han d’assumir, els tributs, les taxes..., que són estudiades amb relació al
transport per carretera i per ferrocarril.

A la “Formalització de les operacions de transport terrestre” es tracta el Conveni
CMR, que regula el transport terrestre internacional per carretera, i la carta de port,
que és el document en què es fan constar les condicions de realització del transport.
També s’hi desenvolupen les responsabilitats de les parts i les indemnitzacions
(dret especial de gir, DEG). Per facilitar les mercaderies en trànsit estudiarem el
Conveni TIR i la seva importància com a sistema de trànsit duaner internacional,
i el seu quadern TIR. Quant al transport ferroviari, es relaciona la carta de port
del Conveni CIM, el desenvolupament del Conveni CIM i el conveni duaner TIF.
També s’especifica, dins de les diverses normatives, diferents convenis especials
com l’ADR, que fa referència al transport de mercaderies perilloses, i l’ATP, que
desenvolupa el transport de productes peribles i el transport d’animals vius.

Els tipus d’assegurances i les condicions per assegurar les mercaderies per part
del transportista es tracten a l’“Assegurança de les mercaderies en el transport
terrestre”. En aquest apartat estudiarem l’assegurança de responsabilitats, l’as-
segurança de danys a la mercaderia i l’assegurança dels vehicles, i ho lligarem
amb el contracte d’assegurança desenvolupat en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre.
Desenvoluparem els elements personals, els elements reals i els elements formals
del contracte d’assegurança. Pel que fa a les assegurances del transport interna-
cional, es remarquen els riscos i les cobertures, els factors determinants del cost
de l’assegurança, els tipus de pòlisses que hi ha i la terminologia pròpia sobre as-
segurances, infraassegurances... Pretenem que conegueu les eines informàtiques
disponibles per a la gestió d’assegurances i que sapigueu seleccionar la pòlissa
més adequada en funció de les diverses condicions i, en cas que finalment calgui
fer-ne ús, com s’ha d’actuar en cas de sinistre.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

• Determina la normativa legal aplicable segons el mitjà de transport i
l’operació.

• Reconeix la normativa aplicable a les mercaderies especials en el transport
terrestre.

2. Elabora i formalitza contractes de transport terrestre, reconeix les obligacions
de les parts i calcula els costos corresponents.

• Identifica els contractes de transport, tenint en compte els incoterms i les
obligacions de cada una de les parts contractants.

• Selecciona i formalitza el model de contracte del servei de transport terres-
tre.

• Identifica la normativa, les tècniques i el sistema de tarifes aplicables a cada
mitjà de transport terrestre segons el tipus de càrrega.

• Interpreta les clàusules habituals i els components del cost del servei de
transport terrestre i multimodal.

• Calcula el cost d’operacions de transports terrestres i ferroviaris amb els
mitjans informàtics adequats.

• Calcula el valor de la mercaderia en un punt determinat de la ruta.

• Valora els costos addicionals i els riscos que es poden originar en funció de
la mercaderia, el mitjà de transport terrestre i la ruta.

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

• Selecciona les cartes de port i de trànsit necessàries segons els productes
transportats, la ruta i el mitjà de transport terrestre.

• Reconeix el contingut que ha de contenir la carta de port obligatòriament.

• Formalitza la carta de port.
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• Valora la importància d’una correcta formalització de la carta de port a
efectes de responsabilitat de les parts contractants.

• Verifica els imports, les dates i els terminis de tota la documentació
relacionada tant amb la mercaderia transportada com amb el vehicle.

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

• Determina el tipus de vehicle i les condicions tècniques que requereix el
transport de diferents tipus de mercaderies.

• Reconeix els requisits i les condicions de la preparació de la mercaderia i
del vehicle.

• Identifica la legislació específica vigent per a les mercaderies especials:
mercaderia perillosa, perible, animals vius o gran volum.

• Reconeix la documentació i els registres que garanteixen que s’han mantin-
gut les condicions requerides durant tota la cadena de transport.

• Selecciona els mitjans de protecció física, embalatges i cobertures exteriors
adequades a la mercaderia tenint en compte diferents variables.

• Identifica les condicions de senyalització, retolació i etiquetatge necessàries,
tant en els vehicles com en les unitats de càrrega.

• Valora la importància de donar instruccions concretes i delimita les com-
petències dels diferents agents externs que intervenen en les operacions de
transport.

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.

• Identifica les característiques bàsiques d’un contracte d’assegurança de
transport internacional de mercaderies i els elements que el constitueixen.

• Identifica els riscos més habituals en una operació de compravenda interna-
cional de mercaderies i les necessitats de cobertura per garantir l’arribada
de les mercaderies a la seva destinació en les condicions degudes.

• Reconeix els factors determinants del cost de l’assegurança.

• Determina els sistemes de protecció jurídica de les mercaderies i els tipus de
pòlisses d’assegurança més utilitzades en el comerç internacional, segons
la modalitat de transport utilitzat.

• Interpreta les clàusules que s’inclouen habitualment a les pòlisses d’assegu-
rança internacional.

• Estableix els procediments de contractació de l’assegurança en les operaci-
ons de comerç internacional.
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• Calcula el valor que s’ha d’assegurar.

• Selecciona la pòlissa d’assegurança més adequada per a cada operació de
comerç internacional, segons els seus condicionants.

• Estableix el procediment que s’ha de seguir en cas de sinistre o incidències
sorgides en les operacions de comerç internacional cobertes amb una pòlissa
d’assegurança.

• Reconeix la documentació que cal presentar a la companyia asseguradora
en cas de sinistre.

• Obté informació sobre les principals companyies d’assegurances que operen
al mercat a través de les eines informàtiques de les seves pàgines web.
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1. Elaboració i formalització de contractes de transport terrestre

La importància de la translació de coses o persones d’un punt a un altre, per
mitjans i espais diferents, ha crescut en dimensió i importància tant econòmica
com social. El mercat exigeix que hi hagi seguretat jurídica en les transaccions
logístiques i aquestes es donen a través del contracte de transport terrestre -en el
transport nacional- i dels incoterms -en el transport internacional-. Aquesta relació
contractual ha de reflectir, entre altres aspectes, les tarifes derivades dels costos,
que són punts determinants en el moment de decidir el preu final d’un producte.

En el nostre ordenament intern, el contracte de transport terrestre de mercaderies
per carretera o per ferrocarril el regula la Llei 15/2009, del contracte de transport
terrestre de mercaderies. La norma ha tractat d’harmonitzar la regulació d’aquest
contracte amb la normativa internacional continguda en el Conveni CMR sobre
transport internacional de mercaderies per carretera, de 19 de maig de 1956,
així com el Conveni de Berna relatiu als transports internacionals per ferrocarril
(COTIF).

El transport terrestre de viatgers es troba bàsicament regulat en el Codi de comerç,
però l’escassa importància d’aquest contracte en el moment de la promulgació del
codi explica el fet que només dediqui un precepte a fixar els requisits i el contingut
del bitllet que el portador ha de lliurar al viatger. No obstant això, convé tenir
en compte que el transport de persones per carretera està sotmès a nombroses
disposicions especials establertes en la Llei 16/1987, d’ordenació dels transports
terrestres, i el seu reglament.

1.1 Contracte de transport terrestre per carretera

El contracte de transport terrestre de mercaderies es regeix pels tractats internaci-
onals vigents a Espanya d’acord amb el seu àmbit, les normes de la Unió Europea
i les disposicions d’aquesta llei. En tot allò no previst són aplicables les normes
relatives a la contractació mercantil.

Amb el contracte de transport de mercaderies el portador s’obliga, davant
del carregador, a traslladar les mercaderies i a posar-les a disposició de la
persona designada en el contracte a canvi d’un preu.

Tot i que el contracte de transport és consensual, és a dir, no cal que es formalitzi
per escrit, aquesta formalització és important com a element de prova.

Únicament podrà contractar els serveis de transport terrestre de mercaderies i
emetre factures en nom propi per les seves prestacions, en concepte de portador,
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La carta de port és un
document jurídic de caràcter

declaratiu que prova
l’existència d’un contracte

de transport. La seva funció
més coneguda és la de
servir com a rebut de la
mercaderia per part del

transportista.

A “Annexos” es pot
consultar la Llei 15/2009,
que regula els aspectes

relacionats amb el
contracte de transport

terrestre de mercaderies.

Port

Quantitat que es paga pel
transport d’una mercaderia.

qui prèviament sigui titular d’una llicència o autorització que habiliti per fer
transports d’aquesta classe o, en un altre cas, d’una autorització d’operador de
transport de mercaderies.

Cal diferenciar el contracte de transport continuat del contracte amb portadors
successius. En el primer cas, el portador s’obliga davant d’un mateix carregador a
realitzar una pluralitat d’enviaments de forma successiva en el temps. El nombre,
la freqüència, les característiques i el destí dels enviaments es poden determinar
en el moment de contractar o abans del seu inici. En canvi, en el transport amb
portadors successius, és a dir, quan diversos portadors s’obliguen simultàniament,
en virtut d’un únic contracte documentat i en una sola carta de port, a executar
trajectes parcials successius d’un mateix transport, tots ells responen de la seva
execució íntegra, d’acord amb les disposicions de la carta de port.

D’acord amb el que s’estableix en la disposició final tercera de la Llei 15/2009,
del contracte de transport terrestre de mercaderies, i en l’article 13 del reglament
de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, s’aproven les condicions generals
de contractació dels transports de mercaderies per carretera. Les condicions de
contractació són aplicables, amb caràcter general, en la contractació de qualsevol
classe de serveis de transport de mercaderies per carretera, siguin quines siguin
les seves característiques concretes o les de la mercaderia transportada.

Les condicions generals d’un contracte de transport terrestre són aplicables
de forma subsidiària a les que lliurement pactin les parts en els corresponents
contractes; d’aquesta manera es contribueix a la clarificació de les relacions
mercantils entre carregadors i transportistes.

1.1.1 Parts del contracte de transport

En la relació contractual intervenen diferents actors: el portador, el
carregador, el destinatari i l’expedidor de la mercaderia.

La figura del portador fa referència a la part que assumeix l’obligació de traslladar
unes mercaderies d’un lloc a un altre i, en conseqüència, és responsable de
l’execució del transport i de la custòdia de les mercaderies que li són lliurades.
El carregador o remitent és la part que lliura la mercaderia al portador per ser
transportada i, per tant, és qui assumeix l’obligació de pagar el preu pactat. La
mercaderia va destinada a la persona a qui el portador ha de lliurar les mercaderies,
el destinatari, en el lloc de destinació. Finalment, hi pot intervenir l’expedidor,
que és el tercer que, per compte del carregador, fa el lliurament de les mercaderies
al transportista en el lloc de recepció de la mercaderia.

D’aquest contracte sorgeixen obligacions per al carregador, que ha de lliurar les
mercaderies al portador en condicions aptes per transportar-les, així com els
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documents necessaris per al trànsit de la mercaderia (llicències, documents de
duanes, etc.). Si el carregador ha de pagar el preu o ports, parlem de ports pagats,
però també és possible establir en el contracte que sigui el destinatari qui en pagui
el preu; en aquest cas es parla de ports deguts.

L’altra part del contracte de transport, el portador, ha de rebre la mercaderia,
carregar-la en els mitjans amb què s’efectua el transport, realitzar-lo segons el
que preveu el contracte (termini, itinerari, etc.), custodiar les mercaderies durant
tot el temps que estiguin en el seu poder i, finalment, lliurar-les en bon estat
al destinatari. Sobre el portador pesa la responsabilitat en què incorre quan no
lliura la mercaderia o la lliura fora de termini, per les avaries que pateixin les
mercaderies durant el transport o per la seva pèrdua o deteriorament.

1.1.2 Contingut i relacions derivades del contracte de transport de
mercaderies

La relació contractual del transport de mercaderies regula diversos aspectes per
tal de donar seguretat a les parts, com la idoneïtat del vehicle i la seva posada a
disposició, les condicions del lliurament de les mercaderies, la paralització del
transport, la documentació, els pagaments, etc.

El portador ha d’utilitzar un vehicle que compleixi les condicions d’idoneïtat, és a
dir, que sigui adequat per al tipus i circumstàncies del transport que ha de realitzar,
d’acord amb la informació que li subministri el carregador. Tanmateix, el portador
ha de posar el vehicle a disposició del carregador en el lloc i temps pactats.
Si no es pacta res sobre l’hora, el portador compleix la seva obligació posant
el vehicle a disposició del carregador amb antelació suficient perquè pugui ser
carregat el dia assenyalat. Si es tracta d’un contracte de transport de mercaderies
per carretera, i no s’ha pactat cap termini, el transportista compleix amb la seva
obligació posant a disposició el vehicle per a la seva càrrega abans de les 18.00
hores del dia assenyalat. En cas que hi hagi un pacte exprés previ entre les
parts sobre el dia i l’hora o l’hora límit per a la posada a disposició del vehicle
i el portador no compleixi aquest termini, el carregador pot desistir d’aquella
expedició i buscar immediatament un altre portador. Quan el carregador ha patit
perjudicis com a conseqüència d’una demora que sigui imputable al portador, pot
exigir la indemnització que sigui procedent.

El carregador ha de lliurar les mercaderies al portador en el lloc i en el
temps pactats. En cas d’incompliment, el carregador l’ha d’indemnitzar en la
quantia equivalent al preu del transport previst, o bé li ha d’oferir la realització
d’un transport de característiques similars que es trobi disponible immediatament.
Si el carregador només lliura al portador una part de les mercaderies ha de
pagar, sense perjudici del pagament del preu del transport d’aquesta part, una
indemnització igual al preu del transport de la mercaderia no lliurada, o bé oferir-
li la realització immediata d’un altre transport de característiques similars al que
s’havia convingut inicialment.
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L’indicador públic de
renda d’efectes múltiples

(IPREM) es publica
anualment a través de la

Llei de Pressupostos.
IPREM 2016: diari 17,75 AC,

mensual 532,51 AC, anual 12
pagues 6.390,13 AC, anual

14 pagues 7.455,14 AC

Les operacions de càrrega i descàrrega de les mercaderies a bord dels vehicles
són a compte, respectivament, del carregador i del destinatari, llevat que aquestes
operacions les assumeixi el portador, expressament, abans de l’efectiva presenta-
ció del vehicle per a la seva càrrega o descàrrega. S’aplica el mateix règim respecte
de l’estiba i desestiba de les mercaderies.

Llevat que s’hagi pactat una altra cosa, el carregador ha de condicionar les
mercaderies per transportar-les. Els paquets que componen cada enviament han
d’estar clarament identificats i senyalitzats mitjançant els signes corresponents, i
han de coincidir amb la descripció que se’n fa a la carta de port.

Quan el vehicle ha d’esperar un termini superior a dues hores fins que es conclogui
la seva càrrega i estiba, o desestiba i descàrrega, el portador pot exigir al carregador
una indemnització en concepte de paralització. Aquest termini es compta des de
la posada a disposició del vehicle per a la seva càrrega o descàrrega en els termes
requerits pel contracte. Llevat que s’hagi pactat expressament una indemnització
superior per a aquest supòsit, la paralització del vehicle per causes no imputables
al portador, incloses les operacions de càrrega i descàrrega, dóna lloc a una
indemnització en la quantia equivalent a l’IPREM (indicador públic de renda
d’efectes múltiples)/dia multiplicat per 2 per cada hora o fracció de paralització,
sense que es tinguin en compte les dues primeres hores ni es computin més de deu
hores diàries per aquest concepte. Quan la paralització del vehicle és superior a
un dia, el segon dia és indemnitzat en la quantia equivalent a l’assenyalada per al
primer dia incrementada en un 25%. Quan la paralització del vehicle és superior
a dos dies, el tercer dia i els següents són indemnitzats en la quantia equivalent a
l’assenyalada per al primer dia incrementada en un 50%.

Exemple d’indemnització en cas de paralització

Si un transportista posa a disposició el vehicle per a la càrrega a les 09.00 h i l’operació de
càrrega finalitza a les 17.00 h, les hores de paralització són 6, ja que no es computen les
dues primeres hores. L’import que s’ha de reclamar són 6 h x 35,50 AC: un total de 213,00
AC.

En el moment de fer-se càrrec de les mercaderies, el portador ha de comprovar-
ne l’estat aparent i el de l’embalatge, així com l’exactitud de les mencions de la
carta de port relatives al nombre i als senyals dels paquets. El portador ha d’anotar
els defectes apreciats en la carta de port, mitjançant la formulació singularitzada
de reserves suficientment motivades. El portador que no tingui mitjans adequats
per verificar la coincidència del nombre i els senyals dels paquets ho ha de fer
constar justificadament en la carta de port. El portador pot rebutjar els paquets
que es presentin mal condicionats o mal identificats per al transport, que no
vagin acompanyats de la documentació necessària o que la seva naturalesa o
característiques no coincideixin amb les declarades pel carregador. El portador
ha de comunicar immediatament al carregador aquest rebuig. De la mateixa
manera, el portador pot supeditar l’admissió dels embalums a l’acceptació de
les reserves que es proposi formular en la carta de port, deixant constància dels
defectes apreciats.

Un cop carregada la mercaderia, el carregador ha d’adjuntar a la carta de port -
o posar a disposició del portador- la documentació relativa a la mercaderia que
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sigui necessària per a la realització del transport i la de tots aquells tràmits que
el portador hagi d’efectuar abans de procedir al lliurament al punt de destinació.
El portador no està obligat a verificar si aquests documents o informacions són
exactes o suficients. El carregador és el responsable davant el portador de tots
els danys que puguin resultar de l’absència, insuficiència o irregularitat d’aquests
documents i informacions, excepte en cas de culpa per part del portador.

El portador està obligat a custodiar, guardar i conservar les mercaderies que
són objecte de transport des que les rep en origen fins que les entrega a la
destinació. També assumeix l’obligació de conduir al destí les mercaderies objecte
de transport per lliurar-les al destinatari.

Llevat que s’hagi pactat un itinerari concret, el portador ha de conduir
les mercaderies per la ruta més adequada atenent les circumstàncies de
l’operació i les característiques de les mercaderies.

El carregador té dret de disposició de la mercaderia, en particular ordenant al
portador que aturi el transport, que torni la mercaderia al seu origen o que la lliuri
en un lloc o a un destinatari diferent dels indicats en la carta de port.

En cas que sorgeixin impediments i el transport de les mercaderies no es pugui dur
a terme en les condicions que fixa el contracte per causes degudament justificades,
el portador ho ha de comunicar al carregador i ha de sol·licitar instruccions.
A falta d’instruccions, el portador ha de prendre aquelles mesures raonables i
proporcionades que consideri adequades per al bon fi de l’operació, inclosa la de
restituir les mercaderies al seu lloc d’origen, dipositar-les en un magatzem segur
o conduir-les al seu punt de destinació en condicions diferents. Les despeses i els
perjudicis derivats de la sol·licitud i execució d’instruccions o, si s’escau, de la
manca d’aquestes o del retard en la seva emissió van a compte del carregador, tret
que hi hagi hagut culpa del portador.

Si, malgrat les mesures que hagin pogut adoptar-se, les mercaderies transportades
corren el risc de perdre’s o de patir danys greus, el portador ho ha de comunicar
immediatament al titular del dret de disposició i sol·licitar-li instruccions. La
persona que hagi impartit instruccions ha d’assumir les despeses que es derivin de
la seva sol·licitud i execució, tret que hi hagi hagut culpa del portador. El portador
pot sol·licitar davant l’òrgan judicial o la Junta Arbitral del Transport competent
la venda de la mercaderia sense esperar instruccions, quan així ho justifiqui la
naturalesa o l’estat de la mercaderia. El producte de la venda queda a disposició
de qui correspongui, amb la deducció prèvia del preu del transport i de les despeses
ocasionades.

Un cop la mercaderia arriba a destí, s’ha de lliurar al destinatari en el mateix estat
en què es trobava en ser rebuda pel portador, sense cap pèrdua ni menyscabament,
atenent les condicions i la descripció que resulten de la carta de port. Si el
portador i el destinatari no aconsegueixen posar-se d’acord sobre l’estat de les
mercaderies lliurades o les causes que n’hagin motivat els danys, poden disposar-
ne el reconeixement per un perit designat a aquest efecte per ells mateixos o per
l’òrgan judicial o la Junta Arbitral del Transport que correspongui.
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Quan no es realitza el lliurament perquè no hi ha el destinatari en el domicili
indicat en la carta de port, perquè no es fa càrrec de la mercaderia en les condicions
establertes en el contracte, perquè no es realitza la descàrrega corresponent o
perquè es nega a signar el document de lliurament, el portador ho ha de fer saber
al carregador en el termini més breu possible i esperar les seves instruccions. El
portador té dret a exigir al carregador el pagament de les despeses i perjudicis
que li ocasionin la petició i execució d’instruccions, així com el retard o la manca
d’instruccions, llevat que aquestes despeses siguin causades per culpa seva.

La relació contractual requereix l’obligació de pagament del preu i les despeses
del transport. Si no es pacta una altra cosa, el preu del transport i les despeses exi-
gibles en virtut d’una operació de transport s’han d’abonar una vegada complerta
l’obligació de transportar i quan les mercaderies ja són a disposició del destinatari.
En cas d’execució parcial del transport, el portador només pot exigir el pagament
del preu i les despeses en proporció a la part executada, sempre que aquesta
reporti algun benefici per al deutor. No obstant això, el portador conserva el seu
dret al cobrament íntegre quan la inexecució s’hagi degut a causes imputables al
carregador o al destinatari.

Si quan les mercaderies arriben a destí, l’obligat no paga el preu o altres despeses
ocasionades pel transport, el portador pot negar-se a lliurar les mercaderies llevat
que se li garanteixi el pagament mitjançant caució suficient. Quan el portador
reté les mercaderies, ha de sol·licitar a l’òrgan judicial o a la Junta Arbitral del
Transport competent el seu dipòsit i l’alienació de les necessàries per cobrir el
preu del transport i les despeses causades, en el termini màxim de deu dies des
que es va produir l’impagament.

Pel que fa al dipòsit de les mercaderies en els supòsits d’impediments al trans-
port o al lliurament, el portador pot descarregar immediatament les mercaderies
per compte de qui tingui dret sobre aquestes i fer-se càrrec de la seva custòdia
o bé lliurar les mercaderies en dipòsit a un tercer. Pot, així mateix, optar per
sol·licitar la constitució del dipòsit de la mercaderia davant l’òrgan judicial o
la Junta Arbitral del Transport competent. Aquest dipòsit té per al portador els
efectes del lliurament: el transport es considera acabat. En qualsevol dels casos
anteriors, el portador pot sol·licitar davant l’òrgan judicial o la Junta Arbitral del
Transport competent l’alienació de les mercaderies, sense esperar instruccions
del que hi té dret, si així ho justifiquen la seva naturalesa perible o l’estat en
què es troben, o si les despeses de custòdia són excessives en relació amb el seu
valor. Quan no es donen aquestes circumstàncies, el portador només pot sol·licitar
l’alienació de les mercaderies, si en un termini raonable no ha rebut de qui té el
poder de disposició instruccions en un altre sentit l’execució de les quals resulti
proporcionada a les circumstàncies del cas. En el cas del transport de paqueteria
o similar en què no s’hagi realitzat declaració de valor, el portador que hagi optat
per descarregar la mercaderia pot entendre abandonat el corresponent enviament
si, transcorreguts tres mesos des de la data en què per primera vegada va intentar
fer el lliurament al destinatari, no ha rebut instruccions de qui en tingués el poder
de disposició.
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transport quan hagin estat
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Responsabilitats del portador

De la relació contractual del transport de mercaderies deriven una sèrie de
responsabilitats que recauen sobre el portador. El portador ha de respondre de
la pèrdua total o parcial de les mercaderies, així com de les avaries que pateixin
des del moment de la seva recepció per al transport fins al del seu lliurament a la
destinació, i dels danys derivats del retard en l’execució del transport.

Causes d’exoneració i presumpcions d’exoneració

En tot cas el portador no respon dels fets si prova que la pèrdua, l’avaria o el
retard han estat ocasionats per culpa del carregador o del destinatari, per una
instrucció d’aquests no motivada per una acció negligent del portador, per vici
propi de les mercaderies o per circumstàncies que el portador no va poder evitar i
les conseqüències de les quals no va poder impedir. En cap cas pot al·legar com a
causa d’exoneració els defectes dels vehicles emprats per al transport.

El portador queda exonerat de responsabilitat si pot provar que la pèrdua o l’avaria
s’han pogut produir per:

• Ús de vehicles oberts o sense vela que cobreixi, quan aquest ús hagi estat
convingut o s’hagi fet d’acord amb el que és habitual.

• Absència o deficiència en l’embalatge de mercaderies, a causa de les quals
les mercaderies queden exposades, per la seva naturalesa, a pèrdues o danys.

• Manipulació, càrrega, estiba, desestiba o descàrrega realitzades, respectiva-
ment, pel carregador o pel destinatari o per persones que actuïn per compte
d’un o l’altre.

• Naturalesa de certes mercaderies exposades per causes inherents a aquesta
a pèrdua total o parcial o avaries, degudes especialment a ruptura, floridura,
rovell, deteriorament intern i espontani, minva, vessament, dessecació, o
acció de l’arna i rosegadors.

• Identificació o senyalització deficient dels paquets.

• Transport d’animals vius.

Respecte a les indemnitzacions, cal diferenciar entre les realitzades per pèrdua
total o parcial de les mercaderies, per avaries i per retard. En cas de pèrdua total o
parcial, la quantia de la indemnització ve determinada pel valor de les mercaderies
no lliurades, prenent com a base el valor que tenien en el moment i lloc en què el
portador les va rebre per transportar-les. Les avaries s’indemnitzen per la pèrdua
de valor que experimenten les mercaderies i equival a la diferència entre el valor de
les mercaderies en el moment i lloc en què el portador les va rebre per transportar-
les i el valor que aquestes mateixes mercaderies haurien tingut amb les avaries
en idèntic temps i lloc. Quan les avaries afecten la totalitat de les mercaderies
transportades, la indemnització no pot excedir la deguda en cas de pèrdua total; i
quan les avaries ocasionen la depreciació de tan sols una part de les mercaderies
transportades, la indemnització no pot excedir de la quantitat que correspondria en
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cas de pèrdua de la part depreciada. Per últim, la indemnització per retard inclou
el perjudici que es provi que ha ocasionat el retard.

El valor de les mercaderies es determina atenent el preu de mercat o, si no, el
valor de mercaderies de la seva mateixa naturalesa i qualitat. En el cas que les
mercaderies hagin estat venudes immediatament abans del transport, es presumeix,
llevat de pacte en contra, que el seu valor de mercat és el preu que apareix en la
factura de venda, deduïts el preu i els altres costos del transport que, si s’escau,
figurin en aquesta factura.

Hi ha unes limitacions a les indemnitzacions: en cas de pèrdua o avaria, la
indemnització no pot excedir un terç de l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples/dia per cada quilogram de pes brut de mercaderia perduda o avariada,
i la indemnització pels perjudicis derivats de retard no pot excedir el preu del
transport. En cas de concurrència d’indemnitzacions per diversos d’aquests
conceptes, l’import total que el portador ha de satisfer no pot superar la suma
deguda en cas de pèrdua total de les mercaderies.

El carregador pot fer algunes apreciacions que poden incidir en la valoració
de les mercaderies. Per un costat, pot fer una declaració de valor a la carta
de port, contra el pagament d’un suplement del preu del transport a convenir
amb el portador, en què fixi un valor de les mercaderies; aquest valor ha de
substituir el límit d’indemnització previst sempre que sigui superior. Igualment,
el carregador pot declarar a la carta de port, també contra el pagament d’un
suplement del preu del transport a convenir amb el portador, l’import d’un interès
especial en el lliurament de les mercaderies, per als casos de pèrdua, avaria o
retard en el lliurament. La declaració permet reclamar, amb independència de la
indemnització ordinària, el rescabalament dels perjudicis que provi el titular de
les mercaderies fins a l’import de l’interès especial declarat.

Càlcul d’indemnitzacions de mercaderies transportades

En un transport per carretera entre Castelló i València es perden 900 quilograms de la
mercaderia transportada. El valor de la mercaderia en el lloc de càrrega és de 5.000 euros,
i en el lloc de destinació és de 7.000 euros. A la carta de port no hi figura cap declaració
de valor.

Quina quantitat ha d’abonar el transportista en concepte d’indemnització si l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) es fixa en 17,75 euros per dia?

Com que es tracta d’una pèrdua parcial de mercaderia transportada, la quantia de la
indemnització ve determinada pel valor de les no lliurades, prenent com a base el valor
que tenien en el moment i el lloc en què el portador les va rebre per transportar-les (segons
la Llei 15/2009, articles 52 i 57). En aquest cas el límit de la indemnització ve del càlcul
de la quantitat perduda (900 kg), que s’ha de multiplicar per 1/3 del valor IPREM per dia
(17,75 AC), i en resulten 5.325 euros. Com que el límit legal de responsabilitat és més gran
que el valor de la mercaderia en el moment i el lloc del seu lliurament al transportista, s’ha
d’abonar l’import corresponent a aquest, és a dir, 5.000 euros.
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1.2 El contracte de transport per ferrocarril

Al llarg dels últims anys a Espanya hi ha una aposta clara pel sector ferroviari
impulsat pel Ministeri de Foment a través del PEIT amb una inversió prevista
de més de 100.000 milions d’euros en els anys compresos entre 2005 i 2020.
Totes aquestes inversions estan enfocades a incrementar el tràfic de persones i
mercaderies en aquest tipus de transport.

S’entén per contracte de transport per ferrocarril el contracte per mitjà
del qual l’empresa ferroviària s’obliga, en nom propi i per mitjà d’un preu, a
transportar per ferrocarril d’un lloc a un altre -fins i tot quan sigui necessari
complementar-lo per altres mitjans de transport, en vagó complet, tren
complet, contenidor o contenidors- les mercaderies que se li han encomanat.

Les condicions generals de contractació s’apliquen als contractes de transport de
mercaderies. La LOTT regula tots els aspectes referents al transport públic i privat
en ferrocarril, així com el marc d’actuació de la xarxa nacional integrada de trans-
port ferroviari (RNITF) i de la xarxa nacional dels ferrocarrils espanyols (RENFE).
No obstant això, queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquestes condicions
els transports ferroviaris realitzats per mitjà de carta de port internacional, a
l’empara del que estableixen les regles uniformes relatives al contracte de transport
internacional de mercaderies per ferrocarril (CIM) l’origen i/o destinació de les
quals es trobin fora del territori nacional. També en queden al marge tots aquells
altres transports ferroviaris respecte dels quals, a causa de la seva singularitat i amb
caràcter excepcional, s’aprovin unes condicions específiques de contractació.

1.2.1 Parts de contracte de transport terrestre per ferrocarril

Les parts que formen part del contracte de transport ferroviari són: l’operador de
transport, el portador, el carregador, l’expedidor i el consignatari o destinatari.

Es denomina operador del transport de mercaderies la persona física o jurídica,
titular d’una empresa que, amb la configuració d’agència de transport, de transitari,
de magatzemista distribuïdor o d’empresa que disposa dels seus propis vagons
o altres elements de transport, està habilitada per a mitjançar en els termes
legalment establerts en la contractació del transport de mercaderies, actuant com
a organització interposada entre els carregadors i els portadors i que contracta en
nom propi tant uns com altres.

En aquesta relació contractual, el portador és l’empresa ferroviària que, en
virtut del contracte de transport de mercaderies per ferrocarril, assumeix, en nom
propi, l’obligació de transportar per ferrocarril les mercaderies d’un lloc a un
altre. Quan el transport s’ha contractat utilitzant la mediació d’un operador de
transport, aquest ocupa la posició de portador enfront del carregador, i respon
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del compliment de la totalitat d’obligacions i responsabilitats que al portador
s’atribueixen en aquestes condicions generals, com si hagués realitzat el transport
ell mateix.

El carregador o remitent és la persona física o jurídica que, ja sigui per compte
propi o com a operador de transport, sol·licita la realització del transport en nom
propi i davant del qual el portador assumeix, en virtut del contracte de transport,
l’obligació de realitzar-lo. La figura de l’expedidor fa referència a una persona
física o jurídica que materialment fa l’entrega de les mercaderies al portador per al
transport. Pot ser expedidor de les mercaderies el mateix carregador o una persona
distinta que actuï per compte del carregador.

Finalment el consignatari o destinatari és la persona física o jurídica a qui el
portador ha d’entregar les mercaderies objecte del transport una vegada finalitzi.
Pot ser consignatari de les mercaderies el mateix carregador o una persona distinta.

1.3 El transport multimodal en el transport terrestre

El transport multimodal és aquell en el qual és necessari emprar més d’un
tipus de vehicle per transportar la mercaderia des del seu lloc d’origen fins a
la seva destinació final, però intervenint un sol contracte de transport.

El transport multimodal s’està imposant en el món com la modalitat més adequada
de contractació del transport internacional de mercaderies en un ambient altament
competitiu. El multimodalisme permet aplicar economies d’escala al procés
de transport de mercaderies, aprofitant els avantatges de cada mitjà de transport
(en el cas terrestre, entre el transport per carretera i el ferrocarril) per obtenir
més precisió en els temps d’entrega. Això permet als empresaris avançar un
planejament estratègic dels seus processos de producció i distribució.

Els avantatges d’aquest transport multimodal recauen en una reducció de costos
socials (més seguretat viària, menys contaminació atmosfèrica, acústica, menys
consum d’energia i matèries primeres...), una reducció de costos infraestructurals
(reducció del tràfic per carretera, disminució de la congestió i un aprofitament
més bo de les capacitats actuals dels sistemes de transport) i una capacitat de
transportar un gran volum de càrrega a llarga distància, amb independència de
si és cap de setmana, vacances o nits.

El marc legal en el qual s’enquadra el transport multimodal té característiques
pròpies i és, al seu torn, producte de l’esforç de les nacions que participen en el
comerç internacional. El nou sistema es va veure en la necessitat de reemplaçar els
vells patrons jurídics per altres de més dinàmics i adaptables a les noves necessitats
del sistema. Els canvis jurídics més importants deriven del Conveni de Ginebra
de 1980 que, tot i que no ha entrat en vigor perquè aquest instrument encara no ha
estat ratificat pels 30 països que es requereixen, és utilitzat, per adopció voluntària,
com a marc jurídic per precisar els conceptes sobre transport multimodal i les



Transport internacional de mercaderies 21
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

terrestre

Podeu consultar els
continguts d’Incoterms
més desenvolupats en els
materials del mòdul
d’aquest mateix cicle,
Gestió administrativa del
comerç internacional.

responsabilitats de l’operador de transport multimodal, les responsabilitats en
l’operació i els requisits que s’han de complir.

Conveni de Ginebra sobre el transport multimodal internacional de mercaderies

En consideració dels requeriments del comerç internacional, l’Assemblea General de
les Nacions Unides va convocar, el 1978, una conferència per elaborar un Conveni de
transport multimodal internacional. La conferència es va reunir al novembre de 1979
i al maig de 1980. En totes dues reunions es va comptar amb la participació de 77
països. Addicionalment hi van participar organismes especialitzats, intergovernamentals
i no governamentals. La conferència va preparar el Conveni de les Nacions Unides per al
transport multimodal internacional de mercaderies, que va ser adoptat el 24 de maig de
1980.

Posteriorment, i tenint en compte que el conveni no assolia la ratificació, es
va encomanar a la conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el
Desenvolupament (UNCTAD) i a la Cambra de Comerç Internacional (CCI) que
elaboressin unes regles, avui conegudes com les Regles UNCTAD/ICC relatives
als documents de transport multimodal, les quals són d’adopció voluntària i van
entrar en vigor l’1 de gener de 1992. Aquestes regles són provisionals i solament
poden ser adoptades fins que el conveni entri en vigor.

1.3.1 El contracte de transport multimodal

El transport multimodal ofereix la possibilitat de transportar mercaderies utilitzant
com a mínim dos mitjans de transport diferents amb un únic contracte de transport
des del lloc on l’operador de transport multimodal (OTM) recull les mercaderies
sota la seva custòdia fins al lloc d’entrega designat.

La gran diferència del transport multimodal amb els contractes tradicionals
és que en aquesta modalitat de contracte del servei de transport l’expedidor
fa un sol contracte amb un operador de transport, que assumeix la
responsabilitat de la coordinació de tota la cadena entre l’origen i la
destinació de les mercaderies, dels sinistres que puguin presentar-se a la
càrrega i dels sinistres a tercers o als béns de tercers que la càrrega pugui
ocasionar.

Els serveis que poden incloure’s en un contracte de transport multimodal van des
de la recepció de la mercaderia a les instal·lacions de l’expedidor al lliurament
a les instal·lacions del venedor. I, addicionalment, l’OTM pot comprometre’s a
oferir un servei d’abastament al seu client en forma regular i just in time (just a
temps).
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1.4 Incoterms. Responsabilitat i transferència de riscos

A l’hora de redactar els contractes de compravenda de mercaderies és important
fixar fins a on (port d’origen, a sobre el vaixell, port de destí, a casa del client,
etc.) i quines responsabilitats recauen sobre les parts. Per aquest motiu és una
pràctica habitual la inclusió dels termes incoterms. Els Incoterms (International
Commercial Terms) són les regles internacionals per a la interpretació dels termes
comercials, creades per la Cambra de Comerç Internacional (CCI) a partir de
1936, amb revisions el 1953, 1980, 1990, 2000, 2010 i 2020 (totes elles en
vigor). Són d’acceptació voluntària per les parts i, mitjançant 11 denominacions
normalitzades, representen les condicions que s’obliguen a complir relacionades
amb el lliurament de les mercaderies, la transmissió dels riscos, la distribució de
les despeses i els tràmits documentals.

Els 11 tipus d’incoterms 2020 es classifiquen en 4 grups: E, responsabilitat i
lliurament a la fàbrica de l’exportador (és l’únic cas en què els tràmits d’exportació
els realitza l’importador); F, responsabilitat i lliurament al país de l’exportador;
C, lliurament al destí però la responsabilitat finalitza al país d’origen, i D,
responsabilitat i lliurament al destí.A la figura 1.1 es pot veure gràficament les
implicacions de cadascun dels Incoterms.

Figura 1.1. Resum Incoterms

Els incoterms es divideixen també, segons la possibilitat d’aplicació, en Incoterms
marítims, estrictament per a transport per vies marítimes o fluvials, i Incoterms
polivalents, per a qualsevol mitjà de transport.

No tots els Incoterms poden ser utilitzats per a tots els mitjans de transport.
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El valor assegurat ha de ser
el preu CIF més un 10%.

L’incoterm EXW és més
adequat per a operacions
entre països de la mateixa
àrea econòmica com la UE,
que per a operacions
internacionals, en què el
recomanat és l’FCA.

Incoterms marítims

• FAS (Free Alongside Ship o ‘franc a moll’). Aquest incoterm s’ha d’utilitzar
quan es transporta carrega general o granel. La mercaderia ha de ser
col·locada pel venedor al moll del port on atraca el vaixell en el país d’origen.
La ubicació dependrà del tipus de mercaderia, o de la línia marítima,
disposant la mercaderia de manera que quedi a l’abast dels mitjans de
manipulació del vaixell o del port idonis per carregar a bord. El venedor
demostra el compliment de l’obligació FAS amb un rebut de moll (dock
receipt) estès per l’operador o l’autoritat portuària.

• FOB (Free on Board o ‘franc a vaixell’). Significa que el venedor lliura la
mercaderia a bord del vaixell designat pel comprador en el port d’embarca-
ment. El compliment de l’obligació de lliurament per part del venedor es
demostra amb el document anomenat rebut del primer oficial.

• CFR (Cost and Freight o ‘cost i noli’). Les despeses del venedor s’inclouen
les despesses d’enviament i càrrega al port d’origen, així com el pagament
del noli i els seus recàrrecs fins al port de destinació. Per demostrar el
compliment de l’obligació, el venedor ha de presentar al comprador (o al
seu banc) un coneixement d’embarcament (C/E) amb la menció “noli pagat”
(freight prepaid). El risc es transmet al comprador quan la mercaderia està
carregada al vaixell en el port d’origen.

• CIF (Cost, Insurance and Freight o ‘cost, assegurança i noli’). Té les
mateixes característiques que un CFR amb la contractació d’una pòlissa
d’assegurança per part de l’exportador, que cobreix el transport, que ha
d’endossar al comprador estranger, el qual reclama directament a la com-
panyia asseguradora. El compliment de l’obligació es demostra amb el C/E
i la pòlissa d’assegurança.

En l’Incoterm CIF s’exigeix una cobertura mínima d’assegurança, que és la
definida per la clàusula de l’Institut d’Asseguradors de Londres anomenada ICC C
(Institute Càrrec Clauses C) o similar per a mercaderies. Si el comprador desitja
més cobertura, n’ha de pagar la diferència.

Incoterms polivalents

• EXW (Ex-works o ‘a peu de fàbrica’). El lliurament es realitza en el
lloc acordat de la fàbrica o magatzem del venedor, però sense carregar la
mercaderia als vehicles que el comprador ha contractat (és responsabilitat
seva). Si transcorre el termini sense que el comprador retiri la mercaderia,
la responsabilitat, danys i perjudicis també van a càrrec seu. El compliment
de l’obligació EXW es demostra amb un certificat de recepció, com ara el
FIATA FCR.

• FCA (Free Carrier o ‘franc a transportista’). El venedor es fa càrrec de
totes les despeses i els riscos fins que la mercaderia, sense descarregar, sigui
lliurada al transportista o transitari contractat pel comprador i en el punt
acordat del país d’origen. Es poden pactar diferents punts de lliurament de la
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L’assegurança de riscos de
guerra, vagues o

congestions es cobreix
només si ho sol·licita el

comprador.

És important que les dues
parts (venedora i

compradora) precisin amb
tanta exactitud com sigui

possible el punt de
lliurament en destinació.

mercaderia en el país d’origen. Es pot pactar un FCA fàbrica de l’exportador,
FCA instal·lacions del transportista, FCA terminal de contenidors d’un
determinat port, FCA terminal aèria, etc.

• CPT (Carriage Paid to o ‘ports pagats fins a’). És una generalització del
CFR, aplicable a qualsevol mitjà de transport, de manera que el venedor
paga el transport fins a destinació. La transferència de riscos es realitza
en el moment en què el venedor lliura la mercaderia en origen al primer
transportista (terrestre, marítim, aeri o multimodal) de tots els que el mateix
venedor hagi contractat per transportar la mercaderia fins a destinació.

• CIP (Carriage and Insurance Paid to o ‘ports i assegurança pagats fins a’).
És equivalent al CIF marítim, aplicable a qualsevol mitjà de transport, en
què el venedor també ha de contractar una pòlissa d’assegurança endossable
però en condicions mínimes ICC A, i que cobreix també el valor CIP més el
10%. El compliment de l’obligació s’acredita amb el document de transport
(C/E, Charter Party C/P, coneixement aeri C/A o C/E multimodal) i la
pòlissa d’assegurança.

• DAP (Delivered At Place o ‘lliurat en un lloc’). El venedor es fa càrrec de
totes les despeses i riscos fins que la mercaderia sigui dipositada a disposició
del comprador en el mitjà de transport que la trasllada i prepara per baixar
al lloc acordat entre ambdues parts. El comprador s’ha de fer càrrec de
les despeses i riscos addicionals si no és capaç de despatxar la mercaderia
d’importació en el termini acordat perquè el venedor pugui complir amb la
seva obligació de lliurament.

• DPU (Delivered at Place Unloaded o ‘lliurat en un lloc descarregat’).El
venedor es fa càrrec de totes les despeses i riscos fins que la mercaderia sigui
descarregada del mitjà de transport en un lloc de destinació acordat.El
venedor ha de posar la mercaderia a disposició del comprador en un lloc de
destinació acordat.

• DDP (Delivered Duty Paid o ‘lliurat amb drets pagats’). El venedor es fa
càrrec de totes les despeses i riscos fins al lloc de destinació convingut,
incloent-hi exportació i transport. És l’únic incoterm en què es fa càrrec
de tots els tràmits aranzelaris i d’importació. La funció dels documents que
demostren el lliurament és totalment secundària, ja que el comprador pot
comprovar-ho per si mateix; serveix un document de transport o un missatge
EDI equivalent. El venedor no està obligat a descarregar la mercaderia en el
lloc de destinació, llevat que el contracte de transport signat així ho indiqui.
En aquest últim cas el venedor no pot recuperar aquest import de la part
compradora.
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La unitat de cost facilita la
comparació dels costos
entre diferents alternatives.

1.5 Costos del transport per carretera

En tot contracte de transport el preu és una part important que s’ha de negociar.
Les tarifes vénen determinades pels diferents costos implicats en el servei de
transport de mercaderies.

Un sistema de costos es pot definir com un conjunt de criteris organitzats
i procediments per a la classificació, acumulació i assignació de costos als
productes i centres d’activitats.

El sistema de costos ha d’estar dissenyat per facilitar la presa de decisions de la
direcció de l’empresa. L’objectiu principal en un sistema de gestió de costos, en
una empresa de transports, és ajudar en la presa de decisions per augmentar la
rendibilitat.

El sistema de costos que una empresa concreta ha de seleccionar depèn, entre
altres variables, de les característiques de l’empresa, la dimensió, el nombre de
productes o serveis, la proporció dels costos directes i la proporció dels variables
sobre el total dels costos, el tipus d’informació disponible...

Per establir el preu o la tarifa, el càlcul i la gestió dels costos són eines clau
d’informació perquè gestió empresarial sigui correcta.

La gran competència empresarial en el món del transport, amb una gran globalit-
zació del mercat i una gran innovació tecnològica, exigeix tenir cada vegada més
control imés informació precisa sobre els costos i la forma de procedir respecte a
les activitats, els processos productius, els serveis i els clients de l’empresa.

1.5.1 Classificació de costos. Costos fixos i costos variables

El cost és la mesura i valoració en termes monetaris del consum realitzat o previst
dels diversos factors necessaris per obternir un producte o servei; és a dir, el
sacrifici necessari de recursos per elaborar i comercialitzar un producte o prestar
un servei. Cal especificar la unitat de cost, la unitat de referència o unitat de
consum -que representa la quantitat unitària de producte o de servei d’acord amb
la qual es determinen els costos-, la producció anual, el lot, l’ordre de fabricació,
etc.

En el sector del transport de mercaderies per carretera la unitat de cost és el
quilòmetre recorregut pel camió.

Els costos, dins de l’àmbit empresarial, es classifiquen en costos de materials, de
mà d’obra, equip productiu, amortitzacions i despeses generals, costos financers
o costos del capital. L’agrupació d’aquests costos es pot fer en costos directes
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Un cost no és directe o
indirecte en si mateix, sinó
en funció de la seva unitat

de referència.

i costos indirectes o d’estructura. Els costos directes són aquells que es poden
identificar i repartir de manera objectiva, directa i senzilla amb un producte o
servei vendible com és el cost de l’assegurança o el del combustible del vehicle.
En canvi, els costos indirectes o d’estructura són aquells que no es poden associar
de forma objectiva a la unitat de referència o de cost triada, sinó que són compartits
per diverses unitats i per això caldrà fixar algun criteri de repartiment (el cost de tot
allò que no afecta realment l’obtenció del producte final, com el salari del personal
de trànsit, administració... o el lloguer d’oficines).

Una altra classificació, segons la seva variabilitat, determina els costos fixos o
variables. Els primers són aquells que no varien respecte al volum de producció.
No són sensibles a petits canvis en els nivells d’activitat, sinó que romanen
invariables davant aquests canvis; mentre que els costos variables es modifiquen
amb el volum de producció o el nivell d’activitat.

Els principals costos que afecten el transport de mercaderies són: el personal
de conducció i de gestió, l’amortització, el finançament, les assegurances, el
carburant i el manteniment i pneumàtics.

1.5.2 Tributs, taxes i altres despeses

El sector del transport terrestre, de manera natural, està sotmès al mateix marc
tributari general com la resta dels sectors. Aquest marc fiscal és ampli, abasta
impostos diversos i alguns afecten més concretament aquesta activitat. Com la
majoria d’empreses, el sector del transport està sotmès, pel que fa al benefici, a
l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), si són autònoms, o l’impost
sobre societats (IS). També en aquesta activitat econòmica és aplicable l’impost
sobre el valor afegit (IVA), les cotitzacions a la Seguretat Social i l’impost sobre
activitats econòmiques (IAE) o impost de béns immobles (IBI), si es dóna el cas.
Un altre impost que afecta força el sector és l’impost sobre hidrocarburs, que grava
el consum de combustible en funció de la tipologia.

Com a segon gran bloc d’impostos que afecten el transport per carretera, hi
ha el marc tributari específic tant de passatgers com de mercaderies. Alguns
d’aquests impostos o taxes específiques són els visats o autoritzacions necessàries
per accedir al dret a desenvolupar l’activitat; la inspecció tècnica de vehicles
(ITV), com a element d’assegurança de l’adequat estat dels vehicles que comporta
el pagament d’una determinada taxa; l’impost de vehicles de tracció mecànica
(IVTM), càrrega fiscal de competència local aplicable a la utilització de camions,
autocars, etc.; la taxa relativa a la revisió del tacògraf; les inspeccions al transport
de mercaderies perilloses (ADR), i les inspeccions al transport de mercaderies
peribles (ATP), específiques per a certs tipus de càrrega per la seva naturalesa,
que impliquen un cost o taxa determinats.

L’Eurovinyeta

Aquesta taxa, aprovada per la UE el juny de 2006, consisteix a pagar per la
contaminació les despeses derivades d’accidents de trànsit i el desgast de les
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’Handling’

Sèrie de serveis que presten les
companyies de transport, com
l’assistència administrativa en
terra, l’assistència de passatgers
o l’assistència a equipatges, que
inclou la seva càrrega i
descàrrega, etc.

’Stand by’

A l’espera. Temps durant el qual
el transportista s’està esperant i
en què, per tant, perd temps i
diners.

carreteres que generen aquests tipus de vehicles. Els països europeus que tenen
implantat aquest tipus de taxa per circular per les vies són Bèlgica, Holanda,
Luxemburg, Suècia, Portugal i Alemanya. L’Eurovinyeta està regulada a la
Directiva 2006/38/CE que, al seu torn, revisa la Directiva 1999/62/CE. S’hi
exposen alguns criteris que s’han de tenir en compte, com ara que només es pot
exigir cobrar-lo per fer servir autopistes, túnels o ports de muntanya.

L’import que s’ha de pagar depèn del nombre d’eixos i classe Euro del vehicle, així
com de la durada de l’estada al país i del pes total de la mercaderia transportada.

Els recàrrecs

A l’hora de fer el càlcul de costos, les empreses de transport poden afegir
recàrrecs, valors addicionals que s’apliquen sobre la tarifa bàsica, per compensar
les variacions en els costos o en les operacions del transport. Aquests valors
fluctuen constantment i que les empreses de transport els apliquin depèn de la
seva política comercial. S’ha de tenir en compte que les cotitzacions han de
contemplar diferents aspectes com el valor de la tarifa per unitat de càrrega, el tipus
de vehicle que s’utilitzarà, l’assegurança que s’aplica, els recàrrecs per handling
addicionals o stand by, el temps de trànsit, les condicions de seguretat i el control
de traçabilitat, les condicions de pagament i els documents exigibles.

1.5.3 Control i anàlisi de desviacions costos. Observatoris de costos
en línia

L’anàlisi de les desviacions és el procés amb què es pretén explicar les raons per
les quals el cost real difereix del pressupostat. El procediment i el model d’anàlisi
de desviacions ha d’estar d’acord amb el sistema de costos utilitzat per facilitar
l’enteniment o interpretació dels fets. Per a la fórmula d’una desviació en costos
se sol indicar, en primer lloc, el cost previst i, després, el cost real. D’aquesta
manera, el signe de la desviació coincideix amb el fet que sigui favorable o no per
a la companyia. Un signe positiu és favorable, ja que representa que els costos reals
són inferiors als previstos, i viceversa: un signe negatiu es considera desfavorable,
perquè els costos reals són superiors als previstos.

Tot i les dificultats que poden tenir algunes empreses per fer aquests seguiments,
hi ha organitzacions públiques que faciliten eines per ajudar a dur a terme aquesta
tasca. Sota el paraigua del Ministeri de Foment, es desenvolupa l’Observatori
de costos del transport de mercaderies per carretera, format per un grup de
treball en el qual són presents: el Comitè Nacional del Transport per Carretera,
l’Associació Espanyola de Codificació Comercial, l’Associació Espanyola d’U-
suaris del Transport de Mercaderies i l’Associació Espanyola d’Empreses amb
Transport Privat de Mercaderies i Grans Usuaris del Servei Públic. L’Observatori
de Costos pretén ser un punt de referència per a totes aquelles empreses que, per
unes dimensions reduïdes o per un posicionament estratègic insuficient, troben
dificultats per establir els criteris de gestió que cal seguir per assegurar una política
comercial adequada.
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Els costos d’infraestructura
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2001/14/CE, relativa a

l’adjudicació de la capacitat
d’infraestructura ferroviària.

Els costos directes dels diferents tipus de vehicles estudiats a l’Observatori de
costos del transport de mercaderies per carretera s’actualitzen cada tres mesos, i
així l’usuari pot mantenir al dia aquestes dades.

El programa informàtic de simulació de costos ACOTRAM 2.4.0,
desenvolupat per la Direcció General de Transport Terrestre, amb el qual
es pot calcular l’estructura de costos d’un vehicle a partir de les dades reals
de cada empresa -fet que ajuda al càlcul dels costos d’explotació d’aquests
vehicles- està a disposició dels interessats a la pàgina web del Ministeri de
Foment.

1.6 Costos del transport ferroviari

Els principals factors que configuren una estructura de costos de servei d’explota-
ció ferroviària per part de qualsevol operador es classifiquen en costos directes i
costos indirectes. Els costos directes són aquells que són imputables directament
al tren per la seva posada en funcionament i se subdivideixen en:

• Costos d’ús de la infraestructura. Són els anomenats cànons, que qualsevol
operador ferroviari, sigui entitat pública o privada, ha de pagar a l’adminis-
trador d’infraestructures pertinent per a l’ús de la infraestructura ferroviària.

• Costos d’explotació del servei. Estan relacionats amb la tracció i el
material mòbil que es posa en moviment. Es divideixen en costos fixos i
variables. Els costos fixos són els que es produeixen independentment de
l’activitat efectuada pel tren. Són costos diaris o horaris, com poden ser
l’amortització i el finançament de la locomotora o del material rodant, el
personal de conducció (salaris, seguretat social), les assegurances i tributs,
altres costos... Els costos variables són els que varien proporcionalment
segons l’activitat del tren. Són costos quilomètrics, com el consum de
combustible o energia, les dietes dels conductors i el personal assignat, els
costos de manteniment i reparacions...

Els costos indirectes són aquells que no són directament imputables a l’explotació
de cada tren però que, tot i així, es produeixen necessàriament per al bon funciona-
ment de les empreses. Inclouen els costos d’infraestructures, com l’amortització
i despeses financeres o lloguer-lísing de les instal·lacions (oficines, naus...) de
l’empresa i despeses de manteniment i assegurances d’aquesta infraestructura, i
altres costos d’administració i gestió de personal, equips d’oficina i informàtics,
comunicacions i costos comercials (com el personal) i despeses d’aquesta àrea.
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El subjecte passiu està
obligat a liquidar amb Adif
l’import de la taxa.

L’òrgan competent d’expedir,
renovar, modificar o revocar
els certificats de seguretat
és l’Agència Estatal de
Seguretat Ferroviària, de
conformitat amb l’estipulat
en l’article 65 de la Llei
38/2015, de 29 de setembre,
del sector ferroviari.

RFIG: En castellà, Red
Ferroviaria de Interés
General

1.6.1 Taxes, cànons i altres despeses ferroviàries

La Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari modifica l’estructura de
les taxes i cànons ferroviaris, així com la de les tarifes per la prestació de serveis
complementaris.

Les taxes ferroviàries satisfan els fets imposables relacionats amb la
prestació de serveis ferroviaris.

La taxa de seguretat en el transport de viatgers afecta la prestació del servei
de vigilància i control d’accés, tant de viatgers com d’equipatges, a les estacions
i altres recintes ferroviaris titularitat d’Adif. Els viatgers són els subjectes passius
de la taxa.

Hi ha altres despeses i taxes ferroviàries que es relacionen amb certificacions i
expedicions de títols com la certificació de centres de material rodant, l’expedició
de títols al personal ferroviari i l’expedició, ampliació, renovació o revisió de
llicència i/o certificat de seguretat.

Els cànons ferroviaris són les taxes que l’administrador d’infraestructures ferrovi-
àries rep de les empreses ferroviàries que utilitzen les línies de la xarxa ferroviària
d’interès general, així com les estacions de transport de viatgers, les terminals de
transport de mercaderies i altres instal·lacions de servei. Dins de les tarifes per
l’ús de la infraestructura hi ha diferents cànons en funció del servei prestat per
l’administrador d’infraestructures ferroviàries (ADIF).

Els cànons vigents que afecten el servei de transport per ferrocarril de mercaderies
són:

• Cànon per accés a la infraestructura. El cànon d’accés a les infraestructures
ferroviàries regula el dret d’utilització amb caràcter general o d’una part de
l’RFIG, titularitat d’Adif i Adif-Alta Velocitat.

• Cànon per reserva de capacitat. El cànon per reserva de capacitat grava la
disponibilitat del trajecte sol·licitat. Les quanties del cànon s’estableixen en
funció dels quilòmetres-tren reservats, tenint en compte el tipus de línia, el
tipus de servei que s’ha de prestar, el tipus de tren i el període del dia a què
afecti la reserva (vall, normal o punta).

• Cànon per circulació. El cànon per circulació regula la utilització efectiva
de la capacitat reservada. Les quanties del cànon s’estableixen en funció
dels quilòmetres-tren efectivament utilitzats, tenint en compte el tipus de
línia i el tipus de servei prestat.

• Cànon per serveis ACA (addicionals, complementaris i auxiliars). Cons-
titueix el fet imposable del cànon la utilització de les estacions i altres ins-
tal·lacions ferroviàries de l’RFIG, gestionada per Adif, així com la prestació
de serveis inherents a aquesta utilització, en les modalitats següents:
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– Cànon per la utilització d’estacions

– Cànon per l’estacionament i utilització d’andanes a les estacions

– Cànon de pas per canviadors d’ample de via

La prestació dels serveis ferroviaris complementaris està subjecta al pagament de
tarifes, que tenen el caràcter de preus privats.

La prestació dels serveis complementaris està regulada en la vigent Llei
38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari i en el Reglament del sector
ferroviari (R.D. 2387/2004, de 30 de desembre).

Tipus de serveis complementaris:

• Manipulació d’unitats de transport

• Subministrament del corrent de tracció

• Subministrament de combustible

• Transports excepcionals

Tipus de tarifes

Les tarifes, segons el tipus, estan influïdes pel servei que ofereix el tren de
mercaderies i les seves característiques. Els serveis de trens que s’ofereixen són
els regulars, subjectes a horaris fixos i itineraris determinats, i els facultatius,
especialment acordats en horari i itinerari amb empreses o societats privades.
Normalment el primer sol ser més econòmic que el segon.

El servei contractat, en funció del volum de les mercaderies, pot necessitar trens
complets, vagons complets o càrregues fraccionades. El tren complet és utilitzat
per usuaris amb gran volum de càrrega, on habitualment l’origen i destí de les
mercaderies són zones especials o particulars amb infraestructura ferroviària
pròpia. Es poden fer servir indistintament trens complets de contenidors o vagons
tancats, segons els casos. El servei de vagó complet és utilitzat tant per clients
regulars com esporàdics, i consisteix a organitzar trens per fer el lliurament i la
recollida d’aquestes unitats -vagons-, per les diferents estacions. Per últim, les
càrregues fraccionades són utilitzades quan el volum de càrrega no justifica l’ús
d’un vagó complet. Es pot realitzar la recollida i distribució de les mercaderies fins
al magatzem de l’usuari, així com fixar terminis límit de lliuraments. Quan hi ha
càrregues aïllades que justifiquen la utilització d’un vagó complet és indiscutible
que aquesta modalitat de transport, amb les exigències actuals del mercat, és
costosa i lenta.

Davant la necessitat d’un vagó complet però tenint en compte l’alt cost de portar
un tren per recollir-lo, i afegit als problemes de saturació de trànsit i danys al medi
ambient que planteja el transport per carretera en camió, s’ha generat la possibilitat
de combinar la capacitat del transport ferroviari i la penetració que té el camió
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‘Ferroutage’: transport mixt
tren-carretera

en rutes concretes. Aquesta intermodalitat és coneguda internacionalment per la
paraula francesa ferroutage, que consisteix en la càrrega del camió al tren.

’Ferroutage’: camions sobre un vagó
de tren. Font:Wikipèdia

A l’hora d’aplicar les tarifes existeixen taules quilomètriques, fixades entre els
diferents punts de la geografia europea, que són utilitzades per al càlcul del preu
del transport ferroviari o tracció.

Aquestes tarifes de recorregut ferroviari es basen en els següents criteris d’aplica-
ció:

• Vagó complet. Preu fixat pel vagó, prenent com a base el pes total de la
mercaderia transportada així com l’origen i el destí.

• Tren complet (block train). L’import total del transport del tren complet
es negocia separadament al del preu per vagó, i depenent també de l’origen
i la destinació.

• Intermodal UTI (unitat de transport intermodal). Tarifes establertes
per unitats de càrrega (habitualment contenidors) des de punts d’origen i
destinació en les diferents terminals ferroviàries, independentment de les
mercaderies que es transporten i basades en els següents tres criteris: tipus
de contenidor (20, 40), contenidor ple o buit i pes.

• Paqueteria. Tarifes aplicables per quilograms i amb criteris similars als
utilitzats en el transport per carretera. No és habitual fixar horaris de
lliurament, ja que normalment les mercaderies urgents són transportades
per camió o avió.

Paral·lelament a aquestes, hi ha altres tarifes construïdes en distàncies/radis
quilomètrics des de les estacions o terminals de ferrocarril per fer el lliurament
o recollida de les mercaderies o contenidors, oferint així un servei complet de
porta a porta del client exportador/importador.

Les companyies també tenen fixats imports, en la moneda local de cada país,
per als conceptes de càrrega, descàrrega i emmagatzematge de les mercaderies
a l’estació o terminal.
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Permís de circulació

Targeta grisa que conté els
caràcters de la matrícula
assignada al vehicle, el domicili
del titular, el nombre de places
en els vehicles de viatgers i
l’MMA en els de mercaderies.
És necessari per a tots els
vehicles automòbils i per a
remolcs o semiremolcs amb un
pes màxim superior a 750
quilograms.

El contingut de la carta de
port està especificat en
l’article 10 de la Llei
15/2009, d’11 de novembre,
del contracte de transport
terrestre de mercaderies.

2. Formalització i gestió de les operacions de transport terrestre

Totes les parts involucrades en el transport de mercaderies (expedidors, car-
regadors, transportistes, destinataris) estan afectades d’una forma o altra per
les diferents normatives de transport, tant en el transport convencional com en
el transport de mercaderies perilloses, de manera que tot transport ha d’anar
documentat d’acord amb la normativa vigent.

L’Ordre del Ministeri de Foment 2861/2012, de 5 de gener de 2013, estableix
l’obligatorietat de documentar cadascun dels serveis de transport públic de
mercaderies que es realitzi mitjançant el document de control corresponent
(carta de port), que ha d’acompanyar les mercaderies.

La principal documentació de què cal disposar en les operacions de transport
per carretera és la relacionada amb el vehicle i amb el tipus i la destinació de
la mercaderia que s’ha de transportar. Respecte al vehicle, és necessari portar al
dia la targeta de transport, el permís de circulació, la targeta ITV en vigor, les
assegurances obligatòries i les autoritzacions especials quan se superin pesos i
dimensions màximes.

En relació al tipus de mercaderia (documentació de mercaderies perilloses,
peribles, transports d’animals...), cal portar la documentació específica així com la
carta de port o document de control excepte excepcions (Ordre FOM 2861/2012).
Quant a la destinació, si és internacional, és necessària la carta de port segons
Conveni CMR i la documentació per poder circular més enllà de les fronteres
locals i, si escau, la documentació de trànsit (T-1, T-2, MRN, DAE, TIR), la
documentació duanera (certificat d’origen, de Sanitat Exterior), la documentació
comercial (factures, packing list, bordereau, etc.) i les autoritzacions de transport
internacional o llicència comunitària pertinents.

2.1 Carta de port en el transport de mercaderies per carretera.
Conveni CMR

La carta de port és el document en què es fan constar les condicions de realització
del transport, que han d’estar subjectes al que disposa la Llei del contracte de
transport terrestre de mercaderies i a les condicions generals de contractació.
La carta ha d’incloure la identificació del lloc i moment de la càrrega i del
lliurament de la mercaderia. S’hi descriuen les instruccions particulars que s’hi
vulguin fer constar així com les dades del client, el transportista, el receptor o
destinatari, la mercaderia (valor, quantitat, pes, volum, perillositat, embalatges...)
i la identificació del vehicle de transport. També s’hi recull el cost del transport i
la forma de pagament.
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A “Annexos” es pot
consultar l’Ordre

FOM/2861/2012, de 13 de
desembre, en la qual es

recullen les dades
requerides al document

administratiu de control.

A “Annexos” es pot
consultar el Conveni CMR

i una carta de port CMR;
en aquests documents es

detallen les obligacions de
les parts així com els

ítems que ha de contenir.

Espanya es va adherir al
Conveni CMR en data del 7

de maig de 1974.

El Conveni CMR no s’aplica
als transports efectuats sota

la regulació de convenis
postals internacionals, als
transports funeraris ni als
transports de mudances.

La carta de port s’emet en tres exemplars originals, firmats pel carregador i
el portador, i és vàlida la signatura de la carta de port per mitjans mecànics,
mitjançant l’estampació d’un segell o per qualsevol altre mitjà. El primer exemplar
de la carta de port s’entrega al carregador, el segon viatja amb les mercaderies
transportades i el tercer queda en poder del portador. La carta de port signada per
les dues parts dóna fe de la conclusió i del contingut del contracte, així com de
la recepció de les mercaderies pel portador, excepte que hi hagi prova en contra.
En absència d’anotació en la carta de port o en un document separat signat pel
portador i el carregador o expedidor, de les reserves suficientment motivades del
portador, es presumeix que les mercaderies i el seu embalatge estan en l’estat
descrit a la carta de port i amb els signes i senyals que s’hi indiquen.

En cas d’absència o irregularitat de la carta de port no es produeix la inexistència
o la nul·litat del contracte, i si es produeix alguna omissió de les mencions que
preveu l’article 10.1 no priva d’eficàcia la carta de port pel que fa a les que sí que
hi són incloses.

En els transports públics de mercaderies per carretera s’estableix com a obligatori
el document administratiu de control, que s’ha de formalitzar en relació amb
cada enviament en què es materialitzin els corresponents contractes de transport
(Ordre FOM/2861/2012, de 13 de desembre, publicada al BOE núm. 5, del 5
de desembre de 2013). En aquest document es requereixen menys dades que a
la carta de port i, per tant, la carta de port es pot fer servir com a document de
control. El carregador contractual i el transportista efectiu són responsables de
no formalitzar el corresponent document de control, i se’ls atribueix la mateixa
responsabilitat en els supòsits en què no es porti aquest document a bord del
vehicle.

En els contractes de transport internacionals de mercaderies per carretera en
els quals l’origen i el destí són països diferents és aplicable el Conveni CMR
(Ginebra, 19 de maig de 1956), sempre que com a mínim un dels països hagi
subscrit el conveni.

La carta de port CMR ha de contenir tots els ítems descrits en el seu article
6, entre els quals els més rellevants són la data i el lloc de la realització, les
dades del remitent, el transportista i el destinatari, la descripció de les mercaderies
transportades i el mètode d’embalatge, el pes, els drets de duanes o altres càrrecs
de transport, i les instruccions per a duanes, les indicacions de mercaderies
perilloses...

La carta de port per carretera o carta CMR (Contract for the International
Carriage of Goods by Road) és el document que formalitza el contracte de
transport internacional d’una mercaderia per via terrestre i rodada. Dóna
fe, llevat que hi hagi prova en contra, de les condicions del contracte i de la
recepció de la mercaderia pel transportista.

En el moment de fer-se càrrec de la mercaderia, el transportista està obligat a
revisar la càrrega i la documentació. En absència d’anotació en la carta de port
de les reserves motivades del transportista, es presumeix que la mercaderia i el
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Dol

En dret, quan s’ha produït
voluntàriament un engany o
l’incompliment d’una obligació
que s’ha contret.

seu embalatge estan en bon estat aparent en el moment en què el transportista
es fa càrrec de la mercaderia, i que el nombre dels paquets, així com les seves
marques i números, són conformes als esmentats en la carta de port. Quan després
de l’arribada de la mercaderia al lloc de destinació hi hagi impediments per al
lliurament, el transportista demana instruccions al remitent. Si el destinatari refusa
la mercaderia, el remitent té dret a disposar de la mercaderia.

El transportista pot procedir a la venda de la mercaderia sense esperar
instruccions de qui té dret sobre aquestes, si així ho justifiquen la naturalesa
perible o l’estat de la mercaderia.

2.1.1 Responsabilitat del transportista

El transportista és responsable de la pèrdua total o parcial o de les avaries
que es produeixin entre el moment de rebre la mercaderia i el moment de
lliurar-la, així com del retard en el lliurament.

El transportista està exonerat d’aquesta responsabilitat si la pèrdua, l’avaria o el
retard han estat ocasionats per culpa de qui té dret sobre la mercaderia o per una
instrucció no derivada d’una acció culposa del transportista, per vici propi de la
mercaderia o per circumstàncies que el transportista pot evitar i les conseqüències
de les quals no pot impedir.

Quan el destinatari rep la mercaderia sense expressar reserves en el mateix
moment del lliurament o fins al cap de 7 dies (descomptant diumenges i festius) i
per escrit, en qüestions no manifestes, es presumeix que ha rebut les mercaderies
en l’estat descrit en la carta de port. En el cas de retard en el lliurament cal dirigir
reserva per escrit en el termini de 20 dies a partir de la posada de la mercaderia a
disposició del destinatari.

Es pot considerar la mercaderia com a perduda quan han transcorregut 30 dies
sense efectuar el lliurament després del termini convingut per aquest o, si no s’ha
convingut termini, als 60 dies després que el transportista se’n fes càrrec. En cas
de rebre indemnització per la pèrdua de la mercaderia, es pot demanar per escrit
que s’avisi en cas que la mercaderia reaparegui en el període d’un any des que
s’hagi rebut la indemnització.

Les accions a què pugui donar lloc el transport regulat pel Conveni CMR
prescriuen a l’any. No obstant això, en el cas de dol o de manca equivalent
a dol, segons la llei de la jurisdicció escollida, la prescripció és de 3 anys.

El Conveni CMR especifica uns límits màxims a les indemnitzacions en el
transport internacional per carretera que consisteixen, en cas de pèrdua i avaria,
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en 8,33 DEG/kg brut de mercaderia perduda o danyada i, en cas de retard en el
lliurament, el preu del transport. En cas d’avaria, el transportista pagarà en total
la suma de la depreciació, calculada d’acord amb el valor de la mercaderia sense
excedir del límit màxim fixat per pèrdua total, i si se’n deprecia només una part,
la quantitat que correspongués en cas de pèrdua de la part depreciada.

DEG

Drets especials de gir que representa la Unitat de Compte del Fons Monetari Internacional.
Constitueixen una cistella de monedes que inclou l’euro, el dòlar EUA, el ien japonès,
la lliura esterlina i el renminbi xinès a partir de l’1 d’octubre de 2016. L’evolució de la
seva cotització es pot consultar en el web bit.ly/2eoqqKA. La seva cotització respecte de
l’euro sol oscil·lar entre 1,10 i 1,30 AC, i ofereix un límit d’indemnització del transportista
internacional per carretera d’entre 9 i 11 AC/kg bruts.

Indemnització per pèrdua i avaria de mercaderia en transport internacional

Si una mercaderia valorada en 26,548 AC i amb un pes brut de 14.327 quilograms es perd
durant el transport internacional per causa imputable al transportista, i el tipus de canvi
DEG és d’1,22 AC, quin import ha de satisfer el transportista? I si en comptes de perdre’s,
la mercaderia arriba danyada i es presenta un pressupost de reparació de 3.568 AC?

Aplicant la fórmula, la indemnització màxima seria de 145.599,57 AC (14.327 kg x 8,33 DEG
x 1,22 AC).

En cas de pèrdua, com que la mercaderia té un valor de 26.548 AC, aquesta seria la
indemnització que hauria d’afrontar el transportista. Si, per contra, es provés un valor
de, per exemple, 155.436 AC, el transportista no estaria obligat a pagar més del màxim
(145.599,57 AC).

En el segon cas, com que el pressupost també és inferior al límit màxim, el valor
indemnitzable de què hauria de fer-se càrrec el portador seria de 3.568 AC.

Cal entendre que el més normal és que el transportista tingui una pòlissa d’asse-
gurances i que l’asseguradora pagui la indemnització si el sinistre es deu a un dels
riscos coberts.

En el cas d’un transport sotmès a un sol contracte i que és executat per succes-
sius transportistes per carretera, cada un d’ells assumeix la responsabilitat per
l’execució de transport total. El segon transportista i cadascun dels següents s’hi
obliguen per la mera acceptació de la mercaderia i de la carta de port. L’acció de
responsabilitat per pèrdua, avaria o demora no cal que sigui dirigida, únicament
contra el primer transportista, contra l’últim o contra aquell que ha executat la part
del transport en el curs del fet que ha donat lloc a la pèrdua, demora o avaria, sinó
que es pot dirigir contra diversos transportistes alhora.

Responsabilitat del remitent

El remitent respon de totes les despeses i perjudicis que pateixi el transportista
per causa d’inexactitud i insuficiència de les indicacions esmentades a l’article
6, paràgrafs I i II del Conveni, que fa referència a les dades de les parts, la
mercaderia, els valors i les quantitats, la documentació necessària i les instruccions
del lliurament.

https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
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Fins al juliol de 2016 el
sistema TIR té 69 parts
contractants, inclosa la Unió
Europea. Cobreix el conjunt
d’Europa i arriba fins al nord
d’Àfrica, i el Pròxim Orient i
l’Orient Mitjà. Espanya es
va adherir al Conveni TIR
l’any 1982.

El remitent ha d’adjuntar els documents a la carta de port o posar-
los a disposició del transportista i subministrar-li totes les informacions
necessàries.

El remitent és responsable davant del transportista dels danys a persones, al
material o a altres mercaderies, així com de les despeses causades per defectes
en l’embalatge de la mercaderia, llevat que tals defectes siguin manifestos o ja
coneguts pel transportista en el moment en què es fa càrrec de la mercaderia i el
transportista no hagi manifestat aquestes deficiències a la carta de port.

El remitent té dret a disposar de la mercaderia (en particular, pot sol·licitar
al transportista que s’aturi el transport), a modificar el lloc previst per al
lliurament o a lliurar la mercaderia a un destinatari diferent de l’indicat en
la carta de port.

2.2 Conveni TIR sobre el transport internacional de mercaderies sota
precinte duaner

El sistema TIR (d’International Road Transport, Transport Internacional per
Carretera) es va crear per facilitar el comerç i el transport mentre s’esperava
l’aplicació d’un sistema harmonitzat internacional de control duaner que protegís
eficaçment els ingressos de cada país. El 1949, poc després de la Segona Guerra
Mundial, el primer acord TIR es va celebrar entre un petit nombre de països
europeus i va portar a l’elaboració de la Convenció TIR del 1954 sota els auspicis
de les Nacions Unides i la Comissió Econòmica per a Europa (CEPE).

Països firmants del Conveni TIR.
Font: UNECE

El TIR és un sistema de trànsit duaner internacional. És l’únic sistema
universal que permet el moviment de les mercaderies per al trànsit, d’un país
d’origen a un país de destinació, en què els compartiments de càrrega estan
segellats amb el reconeixement de control duaner al llarg de la cadena de
subministrament.

El règim TIR s’aplica a transports de mercaderies en vehicles de transport de
mercaderies per carretera i en conjunts de vehicles o contenidors precintats que
circulen a través d’una o diverses fronteres de països contractants, amb la condició
que sigui un transport sense manipulació intermèdia de càrrega. El sistema TIR
redueix al mínim la càrrega administrativa i financera, i els drets de duana i
impostos sobre les mercaderies estan coberts per una garantia internacional. El
transport ha de portar la garantia d’una associació autoritzada i documentar-se
amb els anomenats quaderns TIR.

Més de 35.000 operadors estan autoritzats a utilitzar el sistema TIR i cada any es
duen a terme al voltant de 3 milions de transports TIR.
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A l’Estat espanyol
l’associació garant de les
condicions TIR és l’Astic

(Asociación de Transporte
Internacional por Carretera).

2.2.1 Documentació de trànsit i requeriments. Quadern TIR

Un cop fet el despatx de les mercaderies en origen, les mercaderies sotmeses
al Conveni TIR -llevat d’excepcions- no han de passar controls en les diferents
fronteres per les quals transiten fins que arriben a la duana de destinació, on
es realitza sense problemes la seva importació. Tot això afavoreix la circulació
internacional de mercaderies i el desenvolupament del comerç internacional: com
que les mercaderies no han de passar controls duaners a les fronteres nacionals,
els retards en el trànsit d’un país a l’altre es redueixen i això permet rebaixar els
costos del transport.

A cada país membre del Conveni TIR hi ha d’haver una associació autoritzada per
expedir els quaderns i garantir-ne la certesa del contingut. Aquestes associacions
nacionals estan afiliades a un organisme internacional, l’IRU (International Road
Transport Union), amb seu a Ginebra, de manera que cadascuna pot respondre de
les operacions realitzades en el seu territori a l’empara de quaderns TIR expedits
per l’associació d’un altre país membre. Aquestes societats són les que donen la
garantia del sistema TIR, ja que actuen com a garants i es comprometen a pagar els
drets duaners exigibles amb motiu d’una operació TIR. Aquesta garantia s’estén
no només a les mercaderies declarades en el quadern sinó a totes les transportades
realment.

Quadern TIR

L’anomenat quadern TIR són els documents de trànsit duaner per als transports
internacionals de mercaderies que s’efectuen, almenys en part, per carretera.
Permeten el transport de mercaderies mitjançant el procediment TIR.

Les responsabilitats derivades del quadern TIR comencen en el moment en què
la duana de sortida accepta el quadern i finalitzen quan la duana d’arribada
anota en el quadern la finalització de l’operació de conformitat sense reserves.
Aquest quadern TIR és el document de trànsit duaner utilitzat per als transports
internacionals de mercaderies en trànsit i és expedit per l’associació garant de cada
país.

El quadern conté un nombre de fulls variable segons el nombre de fronteres que
s’han de creuar. Pot contenir 4, 6, 14 o 20 fulls, ja que cada país n’ha d’utilitzar 2,
i el nombre de fulls va en funció dels països travessats, a més del país de sortida i
de destinació.

En el moment de la càrrega del vehicle/conjunt de vehicles, es completa el quadern
TIR amb el lloc de sortida, la destinació i la descripció de les mercaderies.
El transportista presenta el quadern TIR a les autoritats duaneres i aquestes
procedeixen a comprovar que el manifest de càrrega coincideixi amb el que
realment es transporta. Si tot està en ordre, es col·loquen els precintes duaners i el
funcionari de duanes signa i segella l’acord del manifest de càrrega i recull un dels
fulls del quadern. Els precintes han de romandre intactes durant tot el recorregut,
llevat que en cada duana les autoritats corresponents desitgin comprovar la càrrega
(en aquest cas, en col·loquen de nous i ho fan constar en el quadern).



Transport internacional de mercaderies 39
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

terrestre

A “Annexos” podeu
consultar una carta de
port CIM per al transport
ferroviari.

Facturació

Acte per mitjà del qual el
carregador accepta el vagó o
contenidor posat a la seva
disposició i per mitjà del qual
queda formalitzat el contracte de
transport.

Expedició

Conjunt de mercaderies
facturades per un mateix client i
amb un mateix origen i una
mateixa destinació, emparades
per un únic document (carta de
port), amb annexos o sense,
segons si es tracta d’un vagó o
contenidor o més d’un.

A cada duana de trànsit es comproven els precintes i el quadern, i es queden amb el
full corresponent. Finalment, a la duana de destinació es comproven els precintes
i la càrrega. En cas de conformitat, es fan les anotacions corresponents en el
quadern i es dóna per acabada l’operació. A l’arribada a l’oficina de duanes del
país destinatari, la duana segella el quadern i agafa un dels fulls del quadern que,
una vegada retornat a l’oficina de duana de sortida, notifica la fi de l’operació
TIR. El transportista reenvia la llibreta a l’associació emissora perquè controlin i
classifiquin el transport.

Símbol del TIR. Font: Wikipedia

Les condicions per poder fer un transport en règim TIR impliquen la necessitat
que l’associació garant garanteixi a les persones que utilitzen el règim TIR fins
a 60.000 euros per quadern TIR o un import equivalent expressat en moneda
nacional. El vehicle o el conjunt de vehicles utilitzat ha de portar una placa TIR
i disposar d’un quadern TIR expedit per l’associació al transportista. La càrrega
ha de tenir en compte les restriccions sobre el tipus de mercaderies a causa del
caràcter particularment sensible d’algunes, com l’alcohol i el tabac, certes carns,
la llet i la crema de llet, els concentrats, la mantega i altres matèries grasses que
provenen de la llet, el sucre, certs fruits... Convé informar-se de les restriccions
aplicables amb les autoritats duaneres.

2.3 Carta de port en el transport ferroviari. Conveni CIM

El títol de transport o carta de port és el document -en format paper o fet per mitjans
telemàtics (carta de port electrònica)- que formalitza el contracte de transport
entre l’empresa ferroviària que realitza el servei de transport de mercaderies i el
client. L’absència de la carta de port no afecta necessàriament l’existència ni la
validesa del contracte, sense perjudici que les parts puguin exigir-ne mútuament
la formalització.

En el transport internacional per ferrocarril és aplicable el Conveni internacional
sobre transport de mercaderies per ferrocarril (Conveni CIM), que és un annex del
Conveni sobre el transport internacional per ferrocarril de mercaderies i passatgers
de l’OTIF (Organització Intergovernamental per al Transport Internacional per
Ferrocarril), formalitzat a Berna (Suïssa) el 9 de maig de 1980 i que va entrar en
vigor l’1 de maig de 1985 (a Espanya, el 18 de gener de 1986). Les mercaderies
que tinguin l’estació d’origen i de destinació situades al territori d’un mateix estat
i que no circulin pel territori d’un altre, sinó en trànsit, no estan subjectes a aquest
conveni. També n’estan exclosos el transport de correus i mercaderies perilloses
(regulades pel Conveni RID).

El Conveni CIM s’aplica a totes les mercaderies lliurades al transport,
mitjançant una carta de port directe, i està establert entre un recorregut
mínim entre dos països comunitaris contractants (sortida i arribada).

Qualsevol expedició subjecta a aquest conveni ha de presentar una carta de port
degudament emplenada i sense cap tipus de defecte. La carta de port ha d’estar



Transport internacional de mercaderies 40
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

terrestre

Si la carta de port és blanca
o amb franges vermelles

determina si la mercaderia
ha de ser transportada per
un determinat tipus de tren,

d’alta o baixa velocitat.

redactada en els idiomes oficials de conveni, francès i anglès, i en l’idioma del
país on s’emet, en cas que sigui diferent.

En la carta de port s’han d’incloure aspectes com la data, el nom de la primera
estació i la de destí, la ruta (en el cas que l’expedidor en desitgi alguna en especial),
les dades de l’expedidor i del destinatari, la descripció de la mercaderia, el pes,
el nombre de paquets i el tipus d’embalatge, el número de vagó, la relació de
documents suplementaris (certificats de pes, qualitat, fitosanitaris, duaners...) i el
detall de despeses per motius del transport.

El remitent és responsable de l’exactitud de les indicacions i declaracions inscrites
en la carta de port i, a més a més, el ferrocarril transportador sempre té dret a
comprovar si les mercaderies corresponen a les enunciades en la carta de port. El
ferrocarril està obligat a indicar en la carta de port el resultat de les comprovacions
relatives al pes i al nombre d’embalums, així com la tara dels vagons.

El contracte de transport queda formalitzat des del moment en què el ferrocarril
expedidor ha acceptat per al transport la mercaderia acompanyada de la carta de
port. L’estampació del segell en la carta de port i en cada full complementari ha
d’efectuar-se immediatament després del lliurament de tota la remesa. Després
de ser segellada, la carta de port serveix com a prova del contracte de transport,
i el ferrocarril expedidor té l’obligació de certificar, mitjançant l’estampació del
segell amb data en el duplicat de la carta de port, la recepció de la mercaderia.

El transportista està exempt de responsabilitat sobre la mercaderia quan el vagó
és descobert per necessitats de la mercaderia, per defecte de l’embalatge, per
una mala càrrega/descàrrega efectuada pel remitent/destinatari o en el transport
d’animals vius.

Indemnitzacions

En cas de pèrdua total o parcial de la mercaderia el transportista ha de pagar, amb
exclusió de tots els altres danys i perjudicis, una indemnització calculada segons
la cotització en borsa a falta del preu corrent de mercat. I quan no es disposi de la
cotització ni del preu, ha de ser calculada segons el valor usual de les mercaderies
de la mateixa naturalesa i qualitat el dia i al lloc en què el transportista se’n fa
càrrec. La indemnització no ha d’excedir les 17 unitats de compte per quilo que
falti del pes brut.

En cas d’avaria de la mercaderia, el transportista ha de pagar, excloent-ne altres
danys i perjudicis, una indemnització equivalent a la depreciació de la mercaderia.
La indemnització no ha d’excedir l’import a què hauria ascendit en cas de pèrdua
total, si la totalitat de la remesa estigués depreciada per l’avaria, o l’import a què
hauria ascendit en cas de pèrdua de la part depreciada, si tan sols una part de la
remesa estigués depreciada per l’avaria.
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2.4 Conveni duaner TIF

L’objectiu del conveni TIF és facilitar el pas, a través de les fronteres, a les
mercaderies transportades per via fèrria. Va ser firmat a Ginebra el 10 de gener
de 1952, sota la recomanació de la Comissió Econòmica Europea de les Nacions
Unides.

El TIF regula les estacions de frontera, les zones locals i el règim duaner i fronterer
de les seves pròpies instal·lacions i funcionaris. Per tant, es pot dir que té com
a objecte obtenir de totes les administracions firmants el compromís de reduir
al màxim les inspeccions duaneres en les diferents fronteres, molt especialment
en els casos de vagons expedits en règim accelerat/ràpid, transports en trànsit
internacional, mercaderies peribles, animals vius i similars, i transports massius
de mercaderies en trens complets.

Les parts contractants reconeixen la validesa dels precintes duaners de les altres
parts contractades i adopten per a aquests trànsits un document comú, que és la
declaració TIF.

Per poder utilitzar el règim TIF, s’ha d’estar en possessió del carnet TIF,
que és el document que ha d’acompanyar la mercaderia dipositada en vagons
precintats.

L’aplicació d’aquest conveni permet, al posseïdor del carnet TIF, dur a terme un
transport ràpid atesa la flexibilitat d’inspecció i de despatx duaner, ja que una
vegada efectuat en l’estació TIF de sortida es respecten els precintes fins a l’estació
TIF d’arribada, encara que hagi de transitar per tercers països, sempre que aquests
siguin parts contractants.

2.5 Transports especials. Marc normatiu i documentació

L’auge del comerç mundial i el progrés tècnic fa que cada vegada hi hagi més
trànsit de mercaderies per carretera i, en ocasions, per les seves dimensions -
com les pales d’un molí de vent o unes bigues de grans dimensions- o per
l’especificitat de la mercaderia -com el material combustible altament inflamable-,
requereixen una regulació específica. Dins d’aquest subconjunt hi ha el transport
de mercaderies de grans dimensions (vehicle en règim de transport especial), les
peribles i les mercaderies perilloses.

Les especificitats i els requisits diferents dels ordinaris que s’apliquen al transport
d’aquest tipus de mercaderies es plasmen tant en el conductor del vehicle que les
transporta com en el vehicle.
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La circulació dels vehicles
de transport especial s’ha

d’ajustar a les normes
generals del Reglament

general de circulació que
els siguin aplicables, i en
concret, les descrites en

l’annex III.

Els vehicles que superen els
5 metres d’ample o 50

metres de llarg no poden
circular a més de 40 km/h.
Necessiten ser escortats
per agents de l’autoritat
competent de trànsit.

El nombre de substàncies
perilloses és molt elevat.

Alguns manuals en registren
unes 13.000, i l’última edició

en espanyol del Llibre
Taronja de l’ONU sobre

transport de mercaderies
perilloses en té recollides

aproximadament 3.400 com
les més importants quant a

perillositat.

2.5.1 Vehicles en règim de transport especial

Per transport especial, des de l’òptica de la mercaderia que es transporta, ens
referim a aquells vehicles o conjunts de vehicles que per raó de la càrrega
indivisible que transporten superen les masses o dimensions màximes que
es recullen en el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre. És el que s’anomena vehicle en règim de
transport especial.

Aquests vehicles en règim de transport especial requereixen una autorització
complementària de circulació, ja que el permís de circulació no empara la
circulació d’un vehicle quan supera, per raó de la càrrega, les masses i dimensions
màximes. L’òrgan competent en matèria de trànsit és l’encarregat d’expedir
aquestes autoritzacions complementàries de circulació.

Els transport especial requereix informar Trànsit (Mossos d’Esquadra) de l’itine-
rari previst i de la disposició dels vehicles pilots que l’acompanyen per darrere, o
per davant i darrere, en funció de les característiques de la càrrega.

2.5.2 Mercaderies perilloses. Acord ADR

Les matèries perilloses són productes que poden resultar nocius per a la salut
de les persones i per al medi ambient. Per això, el seu envasat, transport i
emmagatzematge s’han regulat mitjançant normatives per garantir la seguretat.
Una d’aquestes normatives és la que es coneix amb les sigles ADR relacionades
tant en el nom que rep el conveni en anglès, European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road, com en francès, en francés
Accord Européen Relatif au Transport des Marchandises Dangereuses par Route.

Accident transport mercaderies perilloses a Tarragona

El dia 11 de juliol de 1978, a prop de Tarragona, es va produir un accident durant el transport
de mercaderies perilloses, amb una sèrie d’incendis i explosions que van ocasionar 215
morts, 67 ferits i la destrucció gairebé completa del càmping Alfacs. La causa de l’accident,
segons el Tribunal de Tarragona, va ser el sobreompliment de la cisterna, fet que va impedir
l’expansió del líquid que contenia a causa de la calor elevada en l’època de l’any de
l’accident.

Per impedir casos com el de l’exemple, Espanya i la Unió Europea han desen-
volupat una àmplia legislació i han establert o completat una sèrie de convenis
internacionals, com l’Acord europeu sobre el transport de mercaderies perilloses
per carretera (ADR), que estableixen controls cada vegada més estrictes.
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Les principals indústries
químiques i petroquímiques
d’Espanya són a Huelva,
Algesires, Cartagena,
Castelló, Tarragona,
Martorell, Bilbao,
Torrelavega i Sabiñánigo.

Matèria perillosa és tot material nociu o perjudicial que durant la seva
fabricació, manipulació, transport, emmagatzematge o ús pugui generar
o desprendre pols, fums, gasos, fibres o vapors infecciosos, irritants,
inflamables, explosius, corrosius, asfixiants, tòxics o d’una altra naturalesa
perillosa, o radiacions ionitzants, en quantitats que tinguin probabilitat de
lesionar la salut de les persones que hi entrin en contacte, o que poden causar
danys materials a les instal·lacions, als vehicles o edificis i al medi ambient.

Transport de mercaderies perilloses a Espanya

A Espanya es transporten uns 17 milions de tones de mercaderies perilloses, de les
quals un 73% es transporta per carretera i el restant 27% es fa per ferrocarril. Només
tres productes combustibles líquids (querosè, gasoil i gasolina) representen per si sols un
80% del total dels productes perillosos transportats. Per la importància dels productes
energètics derivats del petroli, les vuit províncies espanyoles que tenen refineria de petroli
(Biscaia, la Corunya, Ciudad Real, Huelva, Cadis, Múrcia, Tarragona i Castelló) produeixen
el 88,5% dels 73 milions de tones. Si a aquestes províncies s’hi afegeixen Barcelona i
Santander, entre les deu reuneixen el 92% del total. És a dir, les quaranta províncies
restants només produeixen el 8% de mercaderies perilloses, la qual cosa demostra que a
Espanya aquesta producció està molt concentrada.

Les normes de l’Acord europeu sobre el transport internacional de
mercaderies perilloses per carretera (ADR) van passar a ser, des de
1998, d’aplicació als transports que es realitzen íntegrament dins el territori
nacional.

ADR: Agreement on Dangerous Goods by Road

A l’Estat espanyol és el Reial decret 551/2006, pel qual es regulen les operacions
de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol, el que
defineix les mercaderies perilloses com aquelles matèries i objectes el transport
per carretera dels quals està prohibit o autoritzat exclusivament sota les condicions
establertes en l’ADR o en altres disposicions específiques.

L’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per
carretera va ser elaborat després de la Segona Guerra Mundial, a Ginebra el 1957,
sota els auspicis del Comitè de Transports Interiors de la Comissió Econòmica
per a Europa de les Nacions Unides (CEPE/UNECE). Tot i això, les disposicions
detallades, és a dir, els annexos A i B, es van publicar 12 anys més tard, el 1969.

L’ADR el revisa el grup de treball WP-15 cada dos anys (coincidint amb anys
imparells). El grup de treball WP (Working Party) està adscrit al Comitè de
Transports Interiors de la Comissió Econòmica per a Europa (CEPE/UNECE) i
amb aquestes revisions es busca introduir en la normativa els avenços tècnics per
evitar accidents i incidents en què es vegin implicades matèries perilloses, i aclarir
aspectes dubtosos d’edicions anteriors.

L’ADR enumera les mercaderies perilloses que poden ser objecte d’un transport
nacional i internacional. És aplicable a tot transport internacional de mercaderies
perilloses per carretera, així com a les activitats implicades (embalatge, càrrega,
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Les normes ADR
adquireixen força legal quan

són incorporades a la
legislació dels països

membres.
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les matèries perilloses i el
seu transport.
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carnets que habiliten a
transportar mercaderies

perilloses està recollida en
el Reial decret 475/2013, de

8 de juliol, que modifica el
Reglament de conductors

en relació amb el transport
de mercaderies perilloses.

descàrrega...), entre els països adherits a l’acord, amb la finalitat de facilitar el
transport de mercaderies perilloses i augmentar-ne la seguretat.

Aquest acord per carretera és molt similar als acords corresponents en l’àmbit
ferroviari (RID), de navegació interior (ADN), marítim (IMDG) i aeri (OACI).
La tendència és anar integrant tots els codis i el reconeixement mutu de la
documentació, els embalatges i les etiquetes per tal de permetre o facilitar els
transports multimodals.

L’ADR és un acord entre estats i no hi ha cap autoritat central que
s’encarregui d’aplicar-lo. Les parts contractants efectuen els controls de
carretera.

En cas de detectar-se l’incompliment de les normes, les autoritats nacionals poden
actuar contra el conductor en aplicació de la seva legislació interna. El mateix
ADR no estableix cap sanció.

Estructura de l’ADR

El sistema de classificació de les mercaderies perilloses de l’ADR s’ajusta al més
estrictament possible a les recomanacions del comitè d’experts en transport de
mercaderies perilloses del Consell Econòmic i Social de l’ONU. L’ADR, basant-
se en les recomanacions del comitè d’experts, classifica aquestes matèries en 14
grups: matèries i objectes explosius, gasos, líquids inflamables, matèries sòli-
des inflamables, matèries autoreactives i matèries explosives dessensibilitzades
sòlides, matèries que poden experimentar inflamació espontània, matèries que en
contacte amb l’aigua desprenen gasos inflamables, matèries comburents, peròxids
orgànics, matèries tòxiques, matèries infeccioses, matèries radioactives, matèries
corrosives, i matèries i objectes perillosos diversos.

L’estructura de l’ADR es divideix en l’acord, el protocol de signatura i els annexos
A (disposicions generals i disposicions relatives a les matèries i objectes perillosos,
parts 1 a 7) i B (disposicions relatives al material de transport i al transport, parts
8 i 9).

Documentació requerida per al transport de mercaderies perilloses

L’acord ADR indica la documentació que es requereix del conductor, el vehicle i
la càrrega.

• Documentació del conductor: ha de tenir en vigor el document d’identitat
identificatiu (DNI), el permís de conduir i el carnet especial de la Prefectura
de Trànsit, que es renova cada 5 anys. El carnet de conduir ha de tenir una
antiguitat mínima d’1 any, i ha de ser almenys de la classe B; també ha de
tenir un curs bàsic comú i tres d’especialització en cisternes, explosius i
radioactius.

• Documentació del vehicle: a més dels documents exigibles amb caràcter
general, cal portar les targetes de transport, la ITV vigent i el permís de
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És obligatori disposar de
carta de port en el cas de
contenidors o cisternes que
estiguin buits i sense netejar.

Les instruccions escrites,
que s’ajusten a un model
oficial de quatre pàgines,
s’han de dur a la cabina del
vehicle, a l’abast de la mà.

circulació. Certs tipus de vehicles recollits a l’annex B han de portar
el certificat d’aprovació ADR que acredita que el vehicle compleix la
normativa.

• Documentació de la càrrega: tota càrrega classificada com a mercaderia
perillosa i transportada segons les disposicions de l’ADR ha d’anar acom-
panyada durant el seu transport de la carta de port i les instruccions escrites.

– Carta de port. S’hi específica de forma llegible el nombre ONU de la
mercaderia precedit de les lletres UN, el nom de la matèria transporta-
da, el nombre i descripció d’embalums, la quantitat carregada, el grup
d’embalatge i la identificació de l’expedidor i del destinatari. Abans
d’iniciar el transport, l’expedidor (o el carregador, per delegació
expressa d’aquest) ha de lliurar aquesta carta al conductor.

– Instruccions escrites. En previsió de qualsevol accident o incident
que pugui sorgir en el curs del transport, es faciliten al conductor
les instruccions que ha de seguir, precisant la denominació de la
matèria, la classe i el nombre ONU (o nombres ONU, si són diverses),
la naturalesa del perill que presenta aquesta matèria o matèries, les
mesures suplementàries o especials que s’hauria d’adoptar en cas de
fuites o vessaments i l’equip necessari per aplicar les mesures especi-
als. Aquestes instruccions han de ser proporcionades pel transportista
a la tripulació del vehicle abans de la sortida com a mínim en un
idioma que pugui llegir i comprendre cada membre. El transportista
s’ha d’assegurar que cada membre de la tripulació del vehicle afectat
comprèn les instruccions i és capaç d’aplicar-les correctament. Abans
que comenci el viatge, els membres de la tripulació del vehicle han
d’informar-se sobre les mercaderies perilloses carregades i consultar
les instruccions escrites sobre les accions que s’han de prendre en cas
d’accident o emergència.

Equips, marcat i senyalització del vehicle

A l’hora de transportar mercaderies perilloses és necessari que el vehicle estigui
dotat de l’equip adequat, així com de les marques i senyalitzacions adients per a
la seva identificació.

És obligatori que determinats tipus de vehicles disposin de sistema ABS i alentidor,
així com d’aspectes més habituals com llums, roda de recanvi i eines, joc complet
de corretges i maneguets, un rotllo de cinta aïllant, llum portàtil i almenys un tascó
adequat al pes del vehicle i al diàmetre de les rodes.

Segons el capítol 8.1.5 de l’ADR, tota unitat de transport de mercaderies perilloses
ha d’anar proveïda almenys d’un extintor d’incendis portàtil amb una capacitat de
2 kg, adequada per combatre un incendi de motor o de la cabina de la unitat de
transport. També calen suplementaris en funció de l’MMA del vehicle (vegeu la
taula 2.1).
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Vegeu més documentació
sobre la classificació i el

marcatge de les
mercaderies perilloses a

“Annexos”.

Taula 2.1. Extintors segons MMA

MMA unitat de transport Capacitat mínima total dels
extintors

Capacitat mínima de l’extintor

Fins a 3,5 t 4 kg —

Entre 3,5 i 7,5 t 8 kg 6 kg

Més de 7,5 t 12 kg 6 kg

Com a elements identificatius hi ha els panells i les etiquetes de perill. Per
transportar mercaderies perilloses en quantitats que excedeixen les indicades com
a exemptes en l’ADR, cal portar dos panells de color taronja homologats en un
pla vertical (la base ha de ser de 40 cm, l’alçada no pot ser inferior a 30 cm i
amb una vora negra de 15 mm), i hi ha de figurar la perillositat i el número ONU
corresponent a cada producte, com es pot veure a la figura 2.1.

Figura 2.1. Panell homologat

Font: Wikipedia

A la part superior del panell hi figura el número d’identificació de perill, que pot
ser de 2 o 3 xifres i indica el perill principal i secundari. Si es repeteixen els
números, el perill és major, i si el segon és zero, no hi ha perill secundari. Si el
primer és una X, implica que no s’hi ha de llançar aigua. A la part inferior s’inclou
el número d’identificació de la matèria, de 4 xifres, i és com el DNI del producte
assignat per l’ONU (els explosius no porten número). Aquests panells han de ser
visibles i s’han de fixar un a la part davantera del vehicle i l’altre a la part posterior.

Els fabricants i expedidors de les matèries perilloses especificades en l’ADR estan
obligats a instal·lar sobre envasos i embalatges les corresponents etiquetes de perill
del producte o productes transportats. Aquestes plaques-etiquetes han de tenir
unes dimensions mínimes de 250 per 250 mm, i el color i el símbol s’han de
referir a la matèria transportada.

Situació de les plaques ADR. Font:
Traficoadr.com

Igual que els panells, aquestes etiquetes han de romandre col·locades fins que les
unitats hagin estat buidades i netejades o purgades, per tal d’eliminar qualsevol
perill. Llavors es treuen o es recobreixen.

Els vehicles cisterna, contenidors cisterna, cisternes portàtils, vehicles o conte-
nidors especials o vehicles o contenidors especialment preparats, per als quals
s’exigeix una marca per a les matèries transportades en calent, han de portar als
costats -a cada lateral i a la part posterior si es tracta de vehicles, i en els quatre
costats quan es tracti de contenidors, contenidors cisterna o cisternes portàtils- una
marca de forma triangular que com a mínim mesura 25 cm, amb vora vermella,
fons blanc i un termòmetre esquematitzat a dins. Vegeu la figura 2.2.
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Figura 2.2. Etiquetes ADR

Font: Traficoadr.com
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GRG

Sigles de gran recipient per a
mercaderies a granel. És un

embalatge transportable rígid o
flexible, habitualment de plàstic

o metall.

Marques d’envasos i embalatges

Els envasos i embalatges utilitzats per a matèries perilloses han d’estar homologats
(Ministeri d’Economia i Competitivitat) i han de superar unes proves d’apilament,
caiguda, cops laterals... La severitat d’aquestes proves depèn de les característi-
ques de les matèries que l’envàs estigui autoritzat a contenir.

Tots els paquets han d’anar convenientment marcats i etiquetats, amb marques
duradores, llegibles i ben visibles, que descriguin el tipus d’envàs, el material de
construcció, l’any de fabricació, l’homologació, el fabricant, el pes admissible, la
càrrega..., tot precedit per les sigles UN.

Per a cada tipus d’envàs o embalatge i per a cada material hi ha codis ADR. En
relació amb el tipus d’envàs, s’identifica amb números: l’1 per al bidó, 3 per a la
cuneta, 4 per a la caixa, 5 per al sac, 6 per a l’embalatge compost, 11 per al GRG i
0 per a l’embalatge metàl·lic lleuger (amb un gruix de fins a 0,5 mm). El material
es representa per lletres: A és acer, B alumini, C fusta natural, D contraxapat, F
aglomerat de fusta, G cartró, H plàstic, L tèxtil, M paper, N metall (diferent d’acer
i alumini) i P és vidre, porcellana o gres. Per exemple, una caixa de cartró és 4G
i un sac de plàstic és 5H.

A continuació, hi figura una lletra, que pot ser X, Y o Z, que representa per a quines
matèries és vàlid l’embalatge: X és vàlid per a matèries amb grup d’embalatge I,
II o III; Y per a matèries amb grup d’embalatge II o III, i Z per a matèries amb
grup d’embalatge III.

Exemple d’etiqueta de l’envàs o embalatge

L’etiqueta 11A / Y / 0309 / NL / Kronos / 007 / 4200 / 1250 identificaria les característiques
següents de l’envàs.

11A: GRG d’acer per a sòlids

Y: per a matèries amb grup d’embalatge II i III

0309: març de 2009

NL: aprovat pels Països Baixos

Kronos: fabricant del recipient

007: número de prototip

4200: càrrega (kg) en la prova d’apilament

1250: pes brut màxim admissible (kg)

Conseller de seguretat

La Directiva 96/35/CE i el Reial decret 1566/1999 sobre els consellers de seguretat
per al transport de mercaderies perilloses per carretera, ferrocarril o via navegable,
exigeix a les empreses que transportin mercaderies perilloses per carretera o que
siguin responsables de les operacions de càrrega o descàrrega vinculades a aquest
transport que designin, en funció del mode de transport i de les mercaderies
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El contingut, les modalitats i
l’estructura dels exàmens
per als consellers de
seguretat, així com el model
del certificat de formació
que s’ha d’expedir un cop
superats, es determina per
ordre del Ministre de
Foment. Els exàmens els
convoca l’òrgan competent
de la comunitat autònoma
on se celebren, amb una
periodicitat mínima anual.

transportades, almenys un conseller de seguretat encarregat de contribuir a la
prevenció dels riscos inherents a aquestes activitats que puguin patir les persones,
els béns o el medi ambient. També estableix les funcions dels consellers, la
qualificació professional que se’ls exigeix i el procediment per avaluar-los la
formació requerida.

Per poder exercir les seves funcions, el conseller de seguretat ha de superar
prèviament un examen sobre les obligacions que li corresponen. El certificat
té una validesa de 5 anys i, si el seu titular supera una prova de control durant
l’any anterior a l’expiració del certificat, es renova per a períodes de 5 anys
més.

Que les empreses designin un conseller de seguretat és exigible des del 31 de
desembre del 1999. Les seves funcions són les d’examinar que es respecten les
disposicions relatives al transport de mercaderies perilloses, assessorar l’empresa
en les operacions referents al transport de mercaderies perilloses i redactar un
informe anual destinat a la direcció de l’empresa o, si escau, a l’autoritat pública
local, sobre les activitats d’aquesta empresa relatives al transport de mercaderies
perilloses. L’informe s’ha de conservar durant 5 anys i ha d’estar a disposició de
les autoritats nacionals.

En cas d’accident o incident o durant les maniobres de transport i de càrrega o
descàrrega -segons les condicions que estipula l’ADR-, la direcció de l’empresa
haurà de remetre, en un termini no superior a 30 dies naturals, els informes
dels consellers de seguretat a la Direcció General de Transports per Carretera, a
l’ajuntament del terme municipal on s’hagi produït el succés i a l’òrgan competent
de la comunitat autònoma del territori on hagi tingut lloc l’accident.

Xarxa d’itineraris de mercaderies perilloses (XIMP/RIMP)

Els vehicles que transporten mercaderies perilloses han de seguir de manera
obligatòria els itineraris alternatius, en el cas que n’hi hagi, en tot o part del
recorregut per autopistes, autovies o carreteres amb plataformes desdoblades en
els dos sentits de circulació. També han d’utilitzar les circumval·lacions, variants
o rondes exteriors de les poblacions, i si n’hi ha diverses, la més externa. Només
poden entrar a les poblacions per carregar i descarregar o bé per alguna causa de
força major que ho justifiqui (vegeu figura 2.3).

A l’apartat "Annexos" podeu trobar el
document Restriccions a la circulació
per a les carreteres catalanes del
2016
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ATP

Del terme en francès Accord
relatif aux Transports

Internationaux de Denrées
Périssables et aux Engins

Speciaux à utiliser pour ces
Transports.

Figura 2.3. Xarxa d’itineraris a Catalunya

Font: http://www.boe.es

2.5.3 Mercaderies peribles. Acord ATP

En el món en què vivim la qualitat del transport alimentari ha pres una especial
importància. Gràcies al transport alimentari podem gaudir durant tot l’any dels
aliments que demanem i que poden ser produïts en altres parts del món, i tot i les
llargues distàncies arriben en condicions immillorables als nostres mercats.

El transport de mercaderies ha de complir una sèrie de requisits, com la necessitat
del certificat d’aprovació ATP, la documentació de la càrrega (certificats sanitaris,
veterinaris...) i els distintius (tipus de vehicle, venciment, inspecció). Aquests
requisits es regulen en el Conveni ATP, l’Acord sobre transports internacionals de
mercaderies peribles i sobre els vehicles utilitzats per al seu transport.

El Conveni ATP, realitzat a Ginebra l’1 de setembre de 1970, va entrar en vigor el
21 de novembre de 1976, amb els objectius de facilitar el transport internacional de
productes alimentaris peribles i garantir un alt nivell de preservació de la qualitat
d’aquests productes establint l’harmonització i millora de les condicions tècniques
durant el seu transport. L’ATP s’aplica al transport de productes peribles en el
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A “Annexos” podeu
consultar amb detall el
redactat del Conveni ATP
sobre el transport de
mercaderies peribles.

territori d’almenys dos estats contractants, no només per carretera, sinó també per
ferrocarril i per mar.

L’ATP és un acord entre estats, sense que hi hagi una autoritat central responsable
d’aplicar-lo. A la pràctica, són les parts contractants les que efectuen els controls,
i si s’incompleix el que disposa l’acord, les autoritats nacionals poden emprendre
accions legals contra els infractors, de conformitat amb la seva legislació interna.
El mateix ATP no estableix cap sanció.

Aquestes condicions es refereixen principalment als equips que s’utilitzen i a la
temperatura que s’observa durant el transport. L’ATP estableix les temperatures
adequades en les quals els diferents tipus de productes alimentaris peribles han
de ser transportats. Així mateix, estableix els requisits per a l’equip, inclosa la
seva capacitat de refrigeració i l’aïllament de la capacitat i eficàcia dels aparells
tèrmics, i els mètodes i procediments de mesura i control. L’equip que s’utilitza per
al transport de conformitat amb l’ATP ha d’estar certificat per una part contractant
d’acord amb els resultats de les proves, la metodologia de la qual també figura a
l’ATP. El certificat de compliment amb les normes de l’ATP és reconegut per totes
les altres parts contractants a l’ATP.

Per tal de tenir en compte l’evolució tecnològica, el grup de treball sobre el
transport de productes alimentaris peribles (WP.11) de la Comissió Econòmica
per Europa del Comitè de Transports Interiors ha anat modificant i actualitzant
periòdicament l’Acord des que va entrar en vigor.

La publicació conté l’acord i tres annexos:

• Annex 1: definició de normes i d’equips especials per al transport de
productes alimentaris peribles

• Annex 2: selecció d’equips i condicions de temperatura que han d’observar
per al transport d’ultracongelats i congelats

• Annex 3: selecció d’equips i condicions de temperatura per al transport de
determinats productes alimentaris refrigerats

Entre les funcions del conveni hi ha la relació dels productes alimentaris, la
temperatura més càlida admissible per a la càrrega, l’establiment de les normes
comunes per als vehicles de transport amb temperatura controlada (vehicles de
carretera i vagons de tren), els assaigs que s’han de realitzar en aquests equips
per assegurar-se que compleixen les normes, el sistema de certificació dels equips
que s’ajustin a les normes... També es demana que totes les parts contractants
reconeguin els certificats expedits de conformitat amb l’acord de les autoritats
competents d’altres parts contractants.

Classificació dels vehicles

Segons el coeficient de transmissió tèrmica K i l’equip que tinguin, els vehicles
que poden transportar mercaderies peribles es classifiquen en quatre classes:
vehicle isoterm, refrigerant, frigorífic o calorífic.
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Si el vehicle està dotat de
dispositius tèrmics mòbils o

no autònoms, la marca o
marques d’identificació es

completaran amb la lletra X.

El coeficient K de transmissió tèrmica implica que com més petit sigui el
valor, menys transmissió de calor hi ha, per la qual cosa la temperatura es
conserva millor. Normalment s’expressa en watts/metre2 graus Kelvin.

Camió ATP

• Vehicle isoterm. La caixa està construïda amb parets aïllants, amb inclusió
de portes, pis i sostre, que permeten limitar els intercanvis de calor entre
l’interior i l’exterior de la caixa, de tal manera que el coeficient de trans-
missió tècnica (coeficient K) permet classificar el vehicle en IN (isoterm
normal), caracteritzat per un coeficient K igual o inferior a 0,7 W/m2ºC, o
IR (isoterm reforçat), amb un coeficient K igual o inferior a 0,4 W/m2ºC.

• Vehicle refrigerant. Vehicle isoterm que, amb ajuda d’una font de fred
diferent d’un equip mecànic o d’absorció, pot fer abaixar la temperatura
de l’interior de la caixa buida i mantenir-la, amb una temperatura exterior
mitjana de +30º. Aquests vehicles, segons el màxim de temperatura, es
classifiquen en classe A (màxim de +7ºC), -10ºC per a la classe B, -20ºC
per a la classe C, i 0ºC de màxim per a la classe D. Aquests equips s’han
de poder carregar o descarregar des de l’exterior, i el coeficient K per a les
classes B i C ha de ser igual o inferior a 0,4 W/m2ºC.

• Vehicle frigorífic. Vehicle isoterm proveït d’un dispositiu de producció
de fred individual que a una temperatura exterior mitjana de +30ºC permet
fer abaixar la temperatura de l’interior de la caixa buida i mantenir-la de
manera permanent entre unes determinades temperatures. Aquestes seran
d’entre +12 ºC i 0ºC per a la classe A, d’entre +12ºC i -10ºC per a la classe B,
d’entre +12ºC i -20ºC per a la classe C, que arribi a una temperatura interior
igual o inferior a 0ºC per a la classe D, que arribi a una temperatura interior
igual o inferior a -10º C per a la classe E, i que arribi a una temperatura
interior igual o inferior a -20ºC per a la classe F. El coeficient K per als
vehicles de les classes B, C, D i E ha de ser igual o inferior a 0,4 W/m2ºC.

• Vehicle calorífic. Vehicle isoterm que ha d’estar proveït d’un dispositiu tal
de producció de calor que permet elevar la temperatura a l’interior de la
caixa i mantenir-la durant dotze hores a un valor no inferior a +12ºC, amb
una temperatura mitjana exterior de la caixa de –10ºC per a la la classe A, i
de -20ºC per a la classe B.

Tots els vehicles, un cop carrossats, hauran de passar la ITV corresponent,
la documentació del vehicle, l’informe del fabricant del vehicle, l’informe del
carrosser i l’autorització del transport de mercaderies peribles (ATP). En aquest
últim document s’assenyalen les característiques tècniques de la isotermització, la
nevera, el refrigerant o el calorífic.

Prèviament el carrosser haurà sotmès un vehicle prototip a les proves corres-
ponents en el túnel de fred de l’escola d’enginyers, on es mesura realment el
coeficient K que ha de figurar en els ATP d’aquest carrosser.

El vehicle ha de portar dos signes d’identificació visibles: la placa de l’ATP i
l’adhesiu en què s’identifica el tipus d’obra realitzada, així com el mes i any en
què expira la validesa de la certificació.
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Placa ATP que identifica un frigorífic
reforçat classe C, amb data de
certificació fins a novembre de 2018.

Les marques d’identificació i els tipus d’adaptació que es poden realitzar són,
entre altres: per als isoterms, IN (isoterm normal) i IR (isoterm reforçat); per
als refrigerants, RNA normal classe A i RRA reforçat classe A; per als frigorífics,
FNA normal classe A i FRB reforçat classe B, i per als calorífics, CNA normal
classe A i CRB reforçat classe B.

El Conveni ATP marca unes condicions comunes als diversos tipus de vehicles
que han de transportar mercaderies peribles. Entre altres aspectes, explicita
quines característiques ha de tenir la caixa dels vehicles de transport destinats a
contenir els aliments i productes alimentaris. Aquests vehicles han d’estar lliures
de qualsevol tipus d’instal·lació o accessori que no tingui relació amb la càrrega o
el sistema de refredament o calefacció dels productes i, en el cas de camions, sense
comunicació amb la cabina del conductor. Les parts interiors de la caixa, incloent-
hi sostre i terra, han de ser llises i contínues, fabricades a base de materials
resistents a la corrosió, impermeables, imputrescibles i fàcils de netejar, rentar
i desinfectar.

2.5.4 Transport d’animals vius

El transport d’animals és un procés d’enorme rellevància dins de la producció
ramadera, sobre el qual convergeixen nombroses actuacions administratives rea-
litzades per diferents autoritats competents, especialment en matèria de benestar
i sanitat animal. Entre aquestes normatives hi ha el Reglament (CE) 1/2005, de
22 de desembre de 2004, de protecció dels animals durant el seu transport, així
com la Llei espanyola 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal i la Llei 32/2007,
de 7 de novembre, per a la cura dels animals en la seva explotació, transport,
experimentació i sacrifici. Aquestes són les normes més importants pel que fa
al transport d’animals vius.

La normativa comunitària i l’espanyola sobre el transport d’animals vius
tenen un doble objectiu: assegurar les condicions veterinàries o sanitàries
i tenir un control d’aquest transport, i evitar que els animals pateixin
innecessàriament mentre els transporten.

Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal (Ministeri de Sanitat)

Té com a objectiu l’establiment de les normes bàsiques i de coordinació en matèria de
sanitat animal i la regulació de la sanitat exterior pel que fa a la sanitat animal. Comprèn
aspectes relacionats tant amb els animals com amb les explotacions, els productes
zoosanitaris i d’alimentació animal, els allotjaments del bestiar, el sacrifici i els mitjans de
transport.

Condicions que s’han de complir per transportar animals vius

Els animals s’han de trobar en condicions per realitzar el trajecte previst i, per tant,
no es consideren aptes per transportar aquells que estiguin malalts o ferits, a no
ser que la ferida o malaltia sigui lleu.
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de les defenses orgàniques.

L’espai del qual disposen els animals s’ha d’ajustar a les dimensions estipulades
per la normativa, segons el tipus d’animal i el mitjà de transport utilitzat.

Els temps del transport i de descans, i els intervals d’alimentació i de subministra-
ment d’aigua s’han d’ajustar als establerts a la normativa per a cada espècie. En
general, el temps màxim de viatge és de vuit hores, però es pot ampliar si el vehicle
de transport reuneix les condicions adequades o quan en dues hores afegides a les
vuit es pugui arribar a destí. Durant el trajecte els animals han d’anar identificats
i registrats legalment, amb la documentació en la qual ha de constar l’origen i el
propietari, el lloc de sortida i destí i la data i hora de sortida. S’ha d’acompanyar
dels certificats veterinaris corresponents i de qualsevol altre document que exigeixi
la normativa. La finalitat és que les autoritats puguin controlar en tot moment el
moviment d’animals vius i les condicions en què es transporten.

Si els animals són objecte de comerç intracomunitari o d’exportació, o el viatge
dura més de vuit hores, s’ha d’elaborar un pla de viatge seguint un model oficial
que cal adjuntar al certificat sanitari durant el viatge.

El Reial decret 751/2006, de 16 de juny, sobre autorització i registre de trans-
portistes i mitjans de transport d’animals té per objecte establir un registre
informàtic de transportistes, contenidors i mitjans de transport d’animals vius,
així com regular-ne el funcionament. També regula la informació mínima que
ha de contenir l’autorització del transportista, dels contenidors i dels mitjans de
transport d’animals establerta a l’article 47 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de
sanitat animal. També regula el contingut mínim dels cursos de formació en
matèria de protecció dels animals durant el transport, i la informació mínima que
ha de contenir el registre d’activitat del transportista, que estableix l’article 48
de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal. Per últim, també explicita la
creació del comitè espanyol de protecció i benestar dels animals de producció.
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per monedes de lliure ús. El
seu valor està basat
actualment en una cistella
de cinc grans monedes: el
dòlar EUA, l’euro, el ien
japonès, la lliura esterlina i
el renminbi xinès.

3. Tramitació de l’assegurança de les mercaderies durant el
transport internacional terrestre

Quan es viatja per carretera, i més si és per qüestions de feina, cal tenir una
assegurança que cobreixi tots els imprevistos o problemes que poden sorgir durant
el trajecte. Per molt que es tingui precaució a la carretera i que es respectin o
compleixin totes les indicacions i mesures de seguretat pertinents, hi ha vegades
que és impossible esquivar tots els problemes que poden afectar el dia a dia dels
viatges.

Ja siguin accidents, robatoris de mercaderies, cops, avaries en carretera, condici-
ons climatològiques adverses, retards en els lliuraments o qualsevol altre problema,
una assegurança pot estalviar tant diners com temps.

L’assegurança de transport ha de protegir tant el vehicle en si com la
persona que el condueix, així com la mercaderia que es transporta dins del
camió, remolc, tràiler, tancs o qualsevol tipus de vehicle de gran envergadura.

Els tipus i les condicions d’assegurança que disposen els transportistes per
assegurar les mercaderies es poden englobar en dues categories: assegurança
del vehicle i assegurança de danys a la mercaderia.

Assegurança de danys a la mercaderia

Quan parlem de transport nacional en condicions LOTT o de la Llei dels
contractes de transport (Llei 15/2009), l’assegurança de responsabilitats cobreix
la responsabilitat del transportista respecte de les mercaderies que transporta. El
màxim exigible al transportista és actualment d’uns 5,92 AC/kg. La companyia
asseguradora només paga aquesta quantitat per quilo si la pèrdua és responsabilitat
del transportista. En cas de pèrdua per força major o per robatori amb violència,
el transportista no n’és responsable i l’assegurança no en cobreix els danys.

Sota condicions del CMR, en el transport internacional les condicions són
similars a les anteriors, però la responsabilitat del transportista és d’uns
aproximadament 10 AC/kg (8,33 DEG/kg). Aquesta és la màxima quantitat que el
propietari de la mercaderia pot exigir a un transportista de transport internacional
i, per tant, és la quantitat que cobreix aquesta assegurança.

Pel que fa a l’assegurança de danys a les mercaderies, les cobertures d’aquesta
assegurança no depenen de la responsabilitat del transportista, sinó de les circums-
tàncies que concorrin en la pèrdua o els danys de la mercaderia. El valor assegurat
no ve donat per la llei, sinó de la declaració del mateix transportista en contractar
l’assegurança. Tampoc depèn de si el transport és nacional o internacional, tot i
que el preu de l’assegurança sí que dependrà d’aquesta circumstància. Aquesta
assegurança de danys, en funció de les seves cobertures, es pot classificar en as-
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Danys a un vehicle robat

En el cas d’un vehicle robat amb
el qual hi hagi un accident, els

danys personals i materials
produïts són indemnitzats pel

Consorci de Compensació
d’Assegurances, que pot exigir

legalment al culpable que
assumeixi aquests danys.

segurança a condicions bàsiques (condicions generals), assegurança a condicions
ampliades espanyoles i assegurança a condicions a tot risc amb clàusules angleses
(ICCA).

Assegurança de vehicle

L’objectiu d’aquesta cobertura és la prestació d’indemnitzacions derivades dels
danys directes o indirectes sobre terceres persones ocasionats per un accident de
circulació. Segons el tipus de contracte, les cobertures poden ser també de les
despeses de la seva defensa jurídica, danys propis del vehicle, etc.

Els tipus d’assegurances de vehicles poden ser de responsabilitat obligatòria o
de responsabilitat voluntària.

La llei exigeix a Espanya l’obligatorietat de contractar una assegurança
quan es condueix un vehicle per cobrir la responsabilitat civil obligatòria.
L’absència de l’assegurança comporta sancions o multes que ascendeixen
dels 600 als 3.000 euros.

L’assegurança de responsabilitat obligatòria de dany contra tercers cobreix la
responsabilitat civil del conductor que es derivi dels danys, tant personals com
materials, ocasionats a terceres persones com a conseqüència d’un fet de la
circulació. Aquesta assegurança cobreix la responsabilitat civil del conductor
enfront de tercers, però no els danys personals ni materials que pateixin el
conductor o el seu vehicle. A més, no cobreix, entre d’altres, els danys soferts
pel vehicle assegurat ni pel conductor, si el vehicle és conduït per alguna persona
no autoritzada o robat, o és conduït sota els efectes de l’alcohol o les drogues. El
seu objectiu és que es garanteixi que les pòlisses cobreixin les indemnitzacions i,
així, evitar que les víctimes quedin desprotegides davant problemes d’insolvència
de l’infractor.

L’assegurança voluntària cobreix les mancances de l’assegurança obligatòria i hi
afegeix alguns aspectes:

• Assegurança de responsabilitat civil il·limitada. Cobreix, tret d’algunes
excepcions, qualsevol quantitat imposada pels tribunals. Per exemple,
si la indemnització que correspon al tercer supera els capitals fixats per
l’assegurança obligatòria, el conductor responsable ha de fer front amb el
seu patrimoni de la diferència d’indemnització fixada. Per evitar això, els
conductors acostumen a fer-se aquesta pòlissa complementària voluntària.

• Assegurança de protecció jurídica. Aquestes pòlisses inclouen la garantia
de defensa penal, fiances i reclamacions judicials o amistoses dels danys
ocasionats pel conductor o pel vehicle.

• Assegurança a tot risc. Cobreix independentment del fet que el conductor
sigui o no responsable de l’accident, a més dels danys a tercers, els
danys propis i, segons les clàusules de la pòlissa, també, per exemple, un
complement com ara l’assistència mecànica, la cobertura per la pèrdua de
punts o l’accés a altres assegurances en condicions preferents. Dins d’aquest
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L’assegurança de transports
terrestres es pot contractar
per a un viatge o per a un
temps determinat.

tipus, hi ha l’assegurança a tot risc amb franquícia, que implica el pagament
d’una primera quantitat, la franquícia, en cas de sinistre.

3.1 El contracte d’assegurança

El contracte d’assegurança és aquell pel qual l’assegurador, a canvi del
cobrament d’una prima, es compromet a indemnitzar l’altra part pels danys
ocasionats en cas que es produeixi un determinat sinistre.

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions és l’organisme que
autoritza les entitats asseguradores per a l’exercici de la seva activitat a Espanya,
seguint les lleis que regeixen l’activitat asseguradora i que estan recollides en:

• Text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades,
RDL 6/2004, de 29 d’octubre, i el seu reglament. Estableix els requisits que
han de complir les empreses asseguradores, tant en la seva forma jurídica
com en el seu capital social. També regula la intervenció estatal en els seus
recursos per garantir als usuaris el cobrament de les indemnitzacions en cas
de sinistre.

• Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança (LCS). Estableix
les normes de la redacció dels contractes d’assegurances, per tal d’impedir
la limitació de drets dels usuaris mitjançant clàusules abusives.

En el cas d’un viatge fet amb diversos mitjans de transport en què no es pugui
determinar el moment en què es produeix el sinistre, cal aplicar les normes
de l’assegurança de transports terrestres si el transport pel medi terrestre
constitueix la part més important del viatge.

Poden contractar aquesta assegurança no solament el propietari del vehicle o
de les mercaderies transportades, sinó també el comissionista de transport i les
agències de transport, o qualsevol persona que tingui interès en la conservació
de les mercaderies. En qualsevol cas, l’asseguradora té l’obligació d’indemnitzar
els danys que siguin conseqüència de sinistres ocorreguts durant el termini de
vigència del contracte, encara que els seus efectes es manifestin amb posterioritat,
però sempre dins dels sis mesos següents a la data d’expiració.

La cobertura de l’assegurança comença, llevat d’un pacte exprés en contra, quan
es lliuren les mercaderies al transportista per al seu transport en el punt de sortida
del viatge assegurat, i acaba quan aquestes s’han lliurat al destinatari en el punt de
destinació, sempre que el lliurament es faci dins el termini previst a la pòlissa. I
també inclou, si no s’indica el contrari, el dipòsit transitori de les mercaderies i la
immobilització del vehicle o el seu canvi durant el viatge quan això sigui necessari
a causa de les incidències pròpies del transport assegurat.
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El Consorci de Compensació d’Assegurances

És una entitat pública que té com a finalitat donar cobertura als riscos no inclosos
en les pòlisses privades. Actua per indemnitzar aquelles persones que, tot i
tenir subscrita una pòlissa privada, pateixen danys com a conseqüència de riscos
extraordinaris no inclosos en les garanties. Així mateix, actua com a fons de
garantia quan es donen circumstàncies de manca d’assegurança, insolvències de
l’assegurador, etc.

3.1.1 Elements personals: assegurador, assegurat, prenedor i
beneficiari

Com en tot contracte, el d’assegurança és un document en el qual s’estableix
l’obligació que té una de les parts (assegurador), a canvi de rebre una quantitat
(prima), d’indemnitzar l’altra part (assegurat), segons es determini, pels perjudicis
que s’arribin a produir en un esdeveniment determinat.

L’assegurador és la persona jurídica que, a canvi de cobrar una prima, es dedica
professionalment a assumir riscos dels altres, sempre d’acord amb una normativa
establerta, i es compromet a abonar una indemnització si es produeix el sinistre
objecte de cobertura. La normativa diu específicament que no pot ser una persona
física. A més, per exercir com a asseguradora, una empresa ha d’estar inscrita en
el Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances, tenir
autorització del Ministeri d’Economia i Hisenda i no dedicar-se a cap altra classe
d’activitat.

L’assegurat és la persona física o jurídica directament afectada per la cobertura de
la pòlissa. Tot i que pot coincidir o no amb l’assegurat, el prenedor de l’assegu-
rança és qui estableix formalment la relació contractual amb l’entitat asseguradora.
És qui signa el contracte, per tant, qui adquireix els compromisos, especialment el
del pagament de les primes. Quan el prenedor contracta l’assegurança per cobrir
els propis riscos és quan coincideix amb l’assegurat.

Per últim, la figura del beneficiari és aquella en la qual recauen els beneficis
que es deriven del contracte en cas que es produeixi un sinistre. Segons la llei,
al prenedor de l’assegurança li correspon tant la designació del beneficiari com
qualsevol modificació posterior de la situació inicial.

Quan el prenedor i l’assegurat coincideixen en una mateixa persona, el
contracte és per compte propi. Quan, al contrari, ambdues figures
corresponen a persones diferents, parlem de contracte per compte d’altri.

Exemple d’elements que intervenen en una pòlissa d’assegurances

En Jordi ha comprat un vehicle per a la seva filla Matilde -que és qui portarà el cotxe- i
li contracta també una pòlissa d’assegurances a tot risc. El beneficiari, si no s’indica el
contrari, en primer terme és la persona assegurada i, posteriorment (per exemple, en cas
de mort) podrien ser els descendents, ascendents o qualsevol altre designat.
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En aquest cas el prenedor és el pare, en Jordi, i l’assegurada és la seva filla, la Matilde. En
aquest cas no coincideixen la figura del prenedor i l’assegurat.

Relacions entre l’assegurat i l’asseguradora

Cadascuna de les parts de l’assegurança té una sèrie d’obligacions i drets. En el cas
de l’asseguradora, a banda del dret a cobrar la prima, té, entre altres obligacions,
les d’informar el prenedor de l’assegurança sobre el contracte, lliurar-li tota la
documentació i satisfer la indemnització en cas de sinistre. En relació amb les
clàusules, no poden ser abusives ni lesives i cal destacar aquelles que limiten drets
de l’assegurat.

Per la seva banda, l’assegurat està obligat a pagar la prima i a informar imme-
diatament del sinistre l’asseguradora. A l’hora de formalitzar el contracte, ha
d’informar de les circumstàncies que poden influir en el risc assegurat i, durant
el risc, de les circumstàncies que el poden agreujar. Com a drets, l’assegurat ha
de percebre tota la informació i el contracte, i en cas que es produís un sinistre, ha
de rebre la indemnització acordada. Davant dels possibles increments de prima,
ha de ser informat per poder decidir si els accepta o vol resoldre el contracte.

Els mediadors d’assegurances: agents i corredors

Uns altres actors vinculats amb la relació contractual de l’assegurança però que no
hi intervenen són els mediadors, que, de manera legal i professional, intervenen
entre l’entitat asseguradora i els clients potencials per posar d’acord ambdues parts.
Les companyies d’assegurances utilitzen els seus propis mitjans per a la captació
de possibles clients a través de la manera tradicional, amb la presència d’una
xarxa d’oficines a determinades zones geogràfiques on l’asseguradora distribueix
els seus propis productes, i també a través d’agents d’assegurances o corredors
d’assegurances.

L’agent d’assegurances és una persona física o jurídica que està vinculada a
l’empresa o empreses mitjançant un contracte d’agència (contracte mercantil),
pel qual se l’autoritza a fer gestions destinades a la captació de clients. L’en-
titat asseguradora abona a l’agent una comissió sobre les vendes o altres drets
econòmics. En canvi, el corredor d’assegurances és una persona física o
jurídica que fa l’activitat de mediació d’assegurances privades sense mantenir
vincles contractuals amb les entitats asseguradores, i que ofereix assessorament
independent, professional i imparcial als qui ho desitgin. És a dir, fa la mateixa
feina que l’agent d’assegurances però sense pertànyer a cap companyia.

3.1.2 Elements reals del contracte d’assegurança

Com a elements reals que formen part de l’assegurança hi ha l’objecte o cobertura,
el risc, el dany, el sinistre, la prima i el valor assegurat.

La Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança (LCS) indica que
poden ser objectes de l’assegurança tant les mercaderies com el mitjà de transport
utilitzat.
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Hi ha diferents models de
pòlisses per a determinades

classes de mercaderies:
animals vius, joies, obres

d’art, mercaderies ADR...

Les mercaderies són tots aquells béns mobles susceptibles de ser
transportats. S’exclouen els accessoris del transport com contenidors,
cisternes, remolcs... En tot cas, els envasos i embalatges sí que es
consideren mercaderies i, per tant, són objecte d’indemnització (cost de
traspàs, reembalatge o altres).

Les mercaderies assegurables han de ser objecte de lícit comerç i el Codi de
comerç exigeix que estiguin degudament identificades mitjançant pes, número,
volum i classe. Quan no es pot identificar el conjunt de les mercaderies en la
pòlissa (quan la mercaderia no està preparada) es pot realitzar en l’avís que s’envia
a la companyia d’assegurances.

Exemple d’identificació de mercaderies

El carregador de begudes Vigantanadrinks va demandar l’asseguradora UKASU, SA, i li
reclamava el valor de 856 caixes de Fanta de llimona i 251 caixes de Bitter Kas que s’havien
fet malbé durant un transport terrestre a càrrec del transportista assegurat.

L’asseguradora va ser absolta perquè, segons la pòlissa del transportista, el vehicle tenia
assegurada la responsabilitat per al transport d’olis, fruites i hortalisses, però no per a
begudes.

El risc fa referència a la possibilitat que es pugui produir una situació danyosa i,
en els contractes d’assegurança de transport terrestre, la llei exigeix indicar en la
pòlissa la concreció del risc. La delimitació del risc es modula segons la naturalesa
de la mercaderia, les característiques del vehicle utilitzat, l’estiba, el viatge... Si
hi ha un sinistre, l’assegurat pot gaudir de la presumpció de la cobertura només
acreditant que el sinistre ha existit, i és l’assegurador qui ha de provar la causa que
l’exclogui d’haver d’indemnitzar-lo.

L’interès assegurable es tracta d’una qualitat que legitima una persona per poder
assegurar les mercaderies durant el trajecte. Moltes vegades les mercaderies
transportades canvien de propietat al llarg del transport, mitjançant l’emissió i
entrega de títols com CMR, albarans i altres que, mitjançant nominació, endós
o cessió, permeten la transmissió de la propietat sense la tinença física de la
mercaderia. Amb freqüència, les mercaderies s’embarquen sense saber a priori
la identitat del comprador o receptor o, inclús, durant el transport, el comprador
inicialment designat pel venedor i prenedor de l’assegurança pot tornar-les a
vendre. Davant aquesta situació, s’aplica la pràctica d’assegurar les mercaderies
per compte de qui correspongui o bé amb pòlisses emeses a l’ordre.

Segons l’LCS poden contractar l’assegurança no només el propietari del
vehicle o de les mercaderies transportades, sinó també el transitari o agències
de transport.

La suma assegurada és el valor que s’assigna a l’interès assegurable i en la pòlissa.
Es concreta en una xifra que s’anomena capital assegurat. Aquest import és el
límit màxim que l’assegurador està obligat a pagar en cas que es produeixi un
sinistre.
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Període de carència

Temps que passa des que
contractes una assegurança fins
que l’assegurança cobreix tots
els riscos: en aquest període de
temps no es pot gaudir de
determinats serveis.

En cas d’impagament de la
prima, normalment es dóna
un mes de marge per
fer-se’n càrrec, però una
vegada transcorregut
aquest termini el contracte
queda en suspens.

Per determinar el dany en les assegurances terrestres, l’LCS indica que la suma
assegurada representa el límit màxim de la indemnització i que l’assegurança no
pot ser objecte d’enriquiment injust per a l’assegurat. Les parts, de comú acord,
poden fixar el valor de l’interès assegurat que s’ha de tenir en compte per al
càlcul de la indemnització. La fixació del valor assegurat es pot fer en la mateixa
pòlissa o en qualsevol document posterior, com les factures comercials. Aquestes
pòlisses s’anomenen a primer risc, i són freqüents en el transport de mercaderies.
S’utilitzen quan el prenedor considera que el sinistre només pot afectar una part del
valor assegurable, ja que l’interès de l’assegurat es refereix a un conjunt de béns
que, per qualsevol raó, és molt difícil que resultin afectats en únic sinistre. En la
pràctica, el valor assegurat s’acostuma a fixar en el 100% del preu contractual de
les mercaderies que s’ha pactat, en la mateixa moneda, més un 10% addicional.

La suma assegurada constitueix el màxim indemnitzable. En tot cas, no
ha de ser obligatòriament l’import que s’ha d’indemnitzar en cada sinistre.
La indemnització de l’assegurador no podrà ser mai superior al dany
efectivament sofert per l’assegurat.

A canvi de la prestació que rep el prenedor de la pòlissa en cas de sinistre, ha
de pagar una quantitat que rep el nom de prima. Per calcular la prima de tarifa,
a més de la suma assegurada (el valor donat pel prenedor a l’objecte assegurat),
s’utilitzen les bases tècniques de l’assegurança, que són els càlculs actuarials que
es realitzen, per a cada model o branca d’assegurança, a partir d’un tractament
estadístic del risc que es desitja assegurar.

3.1.3 Elements formals del contracte d’assegurança. Contractació
de la pòlissa

La normativa estableix que les pòlisses, és a dir, el conjunt de documents en què
es plasmen els termes del contracte d’assegurança, s’han de formalitzar per escrit
així com qualsevol modificació que se’n faci.

El document per escrit és probatori de l’existència d’un contracte
d’assegurança entre el prenedor i l’assegurador. S’hi recullen les condicions
que regulen la relació entre les dues parts i rep el nom de pòlissa. En
defecte de la pòlissa, temporalment es pot atorgar el document de cobertura
provisional, que és subscrit per l’assegurador i que té funció probatòria amb
caràcter provisional.

La Llei de contracte d’assegurances (LCS) introdueix dos documents caracterís-
tics en la contractació de l’assegurança: la sol·licitud d’assegurança i la proposta.
El procés comença amb la sol·licitud d’assegurança, document no vinculant en
què el prenedor sol·licita a l’empresa asseguradora que s’emeti la corresponent
pòlissa. Seguidament, l’empresa asseguradora passa un qüestionari previ, que
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En les assegurances
col·lectives s’utilitza un

document anomenat butlletí
d’adhesió.

inclou preguntes sobre les circumstàncies que afecten el risc que s’ha d’assegurar,
i procedeix a estimar i valorar els riscos. A partir d’aquí, fa una proposta
d’assegurança concreta al prenedor en què es recullen les característiques per
les quals es regeix la relació entre les parts i el preu que el prenedor ha de
pagar a l’assegurador per la cobertura del risc. La proposta s’ha de fer per escrit
i ha de contenir els elements essencials del contracte, sense oblidar expressar
detalladament totes les condicions generals que l’assegurador inclourà en la futura
pòlissa.

La llei dóna un mínim de 15 dies perquè el prenedor pugui prendre una decisió.
Aquest prenedor generalment pot tenir pressa i voler una conclusió ràpida del
contracte davant la immediatesa del viatge o transport. En aquests casos, les parts
opten per la contractació mitjançant un sol acte o document, a l’espera que s’emeti
la corresponent pòlissa. En tot cas, el prenedor pot fer de qualsevol manera la
declaració d’acceptació de la proposició de l’assegurança, però sempre dins dels
15 dies o del termini superior establert en la proposició. En tot cas, és convenient,
a efectes d’assegurar el seu valor probatori, fer-ho per escrit.

De vegades l’assegurador té impresos uns documents que, encara que s’anomenin
sol·licitud d’assegurança, signifiquen una verdadera proposició d’assegurança.
Aquests impresos es redacten en forma de qüestionaris, que inclouen el càlcul de
les primes i impostos, i són completats amb les dades del prenedor i de l’objecte
assegurat juntament amb la firma o el segell d’ambdós, assegurador i prenedor.

Si el prenedor accepta la proposta, les dues parts signen en senyal d’acceptació de
la pòlissa, en què es recullen les condicions generals, particulars i especials del
contracte. Arribat a aquest punt, el procés es dóna per acabat.

En cas que es produís un sinistre abans d’emetre la pòlissa, en virtut dels docu-
ments mencionats l’assegurador està obligat a complir el seu deure d’indemnitzar.

L’assegurador té el deure de lliurar la informació precontractual al prenedor
amb els aspectes relacionats amb l’entitat asseguradora, com la domiciliació, la
legislació aplicable...

La pòlissa del contracte s’ha de redactar, a elecció de l’acceptant de l’assegurança,
en qualsevol de les llengües oficials al lloc on es formalitzi. Si l’acceptant ho
sol·licita, s’ha de redactar en una altra llengua diferent, de conformitat amb la
Directiva 92/96, del Consell de la Unió Europea, de 10 de novembre de 1992.

Com a mínim, la pòlissa d’assegurança ha d’incloure les dades personals de les
parts, el concepte pel qual s’assegura, la naturalesa del risc cobert així com la
designació dels objectes assegurats i de la seva situació. Cal especificar la suma
assegurada o l’abast de la cobertura, així com l’import de la prima, els recàrrecs i
els impostos, el venciment, el lloc i la forma de pagament. Per acabar, cal indicar
la durada, amb expressió del dia i l’hora, en què comencen i acaben els efectes del
contracte.

Clausulat al contracte d’assegurança

Al contracte d’assegurança es recullen les condicions generals, és a dir, les clàusules
del contracte d’assegurança que han estat redactades i imposades per l’entitat i que són



Transport internacional de mercaderies 63
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

terrestre

comunes a totes les pòlisses del mateix tipus d’assegurança que celebra una determinada
entitat asseguradora. També formen part del redactat les condicions particulars que
identifiquen l’assegurança, com les dades de la companyia asseguradora, les dades del
prenedor, el concepte assegurat, el beneficiari i l’assegurat, el risc, la quantitat assegurada,
l’import de la prima, el venciment i la forma de pagament i la duració del contracte. Per
fer esment del caràcter especial per variar alguna clàusula general, s’hi inclouen les
condicions especials. I en cas que faci falta alguna modificació a posteriori de la pòlissa,
s’emet de comú acord entre el prenedor i la companyia un suplement.

En el transport de mercaderies és molt freqüent que s’inclogui la clàusula per
compte de qui correspongui. En una mateixa expedició poden concórrer diversos
agents, comissionistes i operadors i, per tant, és lògic aplicar els interessos
progressivament, segons pertoquin uns i altres en cada moment.

La pòlissa flotant o d’abonament

Les pòlisses poden ser individuals o flotants, aquestes últimes són les més
utilitzades pels operadors del comerç internacional. Amb freqüència, l’assegurat
necessita cobertura per una sèrie d’expedicions el valor de les quals es desconeix
a priori. La pòlissa flotant o d’abonament és, en definitiva, un instrument
eficaç en tots aquells casos en els quals s’expedeixen càrregues regularment,
però sense poder anticipar-ne la quantitat o el moment de l’expedició. En
virtut de les característiques especials del risc (variabilitat de l’objecte assegurat,
modificació de la quantia del capital cobert, etc.), es concedeix a l’assegurat,
dins d’uns límits i previ reconeixement de determinades condicions, una garantia
oberta en què es poden establir augments o reduccions. Normalment la pòlissa
flotant és conseqüència del desig de simplificar els tràmits administratius que
exigeix l’actualització d’una pòlissa en la qual el risc estigui subjecte a variacions
contínues.

La modalitat de pòlissa flotant permet al prenedor assegurar una pluralitat
de mercaderies que encara estan per determinar en el moment de la firma
del contracte. No és necessari subscriure diferents pòlisses per a diferents
expedicions, ja que una única pòlissa flotant és suficient per a totes.

La pòlissa flotant se sol contractar per un any de durada, i es prorroga d’any en
any. En aquestes pòlisses la prima es fixa prenent com a base el valor total calculat
per al conjunt dels viatges previstos en el període concertat. A l’inici se sol establir
una prima mínima provisional.

Certificat d’assegurança

El certificat d’assegurança és un document que estableix l’assegurador en el qual
s’indica que s’ha subscrit una assegurança i s’ha preparat una pòlissa. En la
pràctica de les assegurances de transport, s’utilitzen certificats quan s’ha contractat
una pòlissa oberta flotant o quan, per raons diverses, la pòlissa no acompanya
l’enviament o el vehicle.
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3.2 Riscos i cobertures en el transport internacional de mercaderies

Hi ha una adaptabilitat total entre els tipus de mercaderies i l’oferta de clàusules
específiques, amb la possibilitat de contractar i complementar les clàusules
angleses de l’Institut d’Asseguradors de Londres amb les clàusules espanyoles.
Això permet adaptar la pòlissa a les necessitats particulars dels clients, ja que, per
exemple, es poden contractar condicions espanyoles per a transports terrestres i,
alhora, condicions angleses per a transports internacionals marítims en el transport
multimodal. Per tant, el client pot triar les cobertures més àmplies i flexibles que
necessiti.

Les cobertures constitueixen el conjunt de riscos que s’asseguren.

L’àmbit de cobertura de l’assegurança es pot estendre des del magatzem de l’expor-
tador fins al magatzem de l’importador, cobrint la totalitat del trajecte d’un viatge.
En aquest cas s’inclouen totes les estances que no constitueixen emmagatzematges
(per exemple, esperes en transbords, esperes en trànsits, esperes en la tramitació de
despatxos de duana, etc.). Així mateix, també cal assegurar àmbits més restringits,
segons les necessitats de cada cas (per exemple, assegurar el trajecte des del port
de càrrega fins al port de descàrrega).

La cobertura bàsica més elemental (accidents propis del mitjà de transport)
s’atorga generalment a les condicions generals de les pòlisses d’assegurança de
transport internacional marítim, aeri o terrestre. Normalment, les condicions
generals inclouen: incendis, bolcades, descarrilaments, enfonsaments, encallades,
col·lisions, avaria grossa, abordatges, fenòmens naturals i, en general, fets fortuïts,
i també assumeixen els costos incorreguts en els salvaments o en els seus intents.

Les cobertures bàsiques poden modificar-se i ampliar-se mitjançant
condicions particulars o condicions especials i clàusules.

Hi ha una amplíssima gamma de cobertures d’ús comú o creades específicament
per a riscos determinats. Entre les clàusules d’ús comú més significatives, cal
destacar les Institute Cargo Clauses (ICC), de l’Institut d’Asseguradors de Londres
(ILU).

El contracte de compravenda internacional

Tota operació comercial internacional gira entorn del contracte de compravenda
internacional de mercaderies. Les parts contractants, venedor i comprador,
acorden una compravenda de mercaderies, i en fixen els termes en un document
privat, una ordre de comanda, una factura proforma o un contracte, de manera que
per modificar qualsevol de les condicions pactades és necessària la conformitat de
les dues parts.

El contracte de compravenda internacional és una eina contractual transmissora
de la confiança entre les parts; és el que més clarament i millor reflecteix la funció
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Per al cas de la ruta o
trajecte assegurat, si el bé
assegurat rep danys fora del
trajecte, la indemnització no
es fa efectiva.

del tràfic mercantil internacional. Aquesta operació comercial requereix ser amb
ànim de lucre, professionalitat, habitualitat i permanència.

En aquest sentit, segons el Conveni o Convenció de Viena de 1980 sobre els
contractes de compravenda internacional de mercaderies, el contracte es forma per
la recepció de l’acceptació a una oferta, la realització d’un acte relatiu a l’expedició
de la mercaderia i el pagament del preu.

El Conveni de Viena de 1980 sobre els contractes de compravenda
internacional de mercaderies és la norma substantiva per excel·lència en
matèria de compravenda internacional de mercaderies.

Davant aquesta relació contractual i els possibles factors que poden influir-hi és
convenient cobrir-se dels riscos que es poden produir.

3.3 Factors determinants del cost de l’assegurança

El risc és el factor que determina fonamentalment la prima de l’assegurança. Hi
ha diversos factors que influeixen sobre el risc que suposa l’operació per a la
companyia asseguradora i que traslladarà sobre la prima o cost de l’assegurança.

• El perfil de serietat i la solvència financera de l’assegurat. Les companyies
asseguradores tenen en compte aquesta informació i, especialment, l’histo-
rial de sinistralitat.

• Les mercaderies que s’han d’assegurar, el seu envàs i embalatge. Cada
mercaderia pot presentar uns riscos específics a causa de la seva naturalesa:
peribles, líquides, fràgils, pesades, etc. Per altra banda, en les pòlisses se sol
especificar que les mercaderies s’han de transportar utilitzant l’embalatge
adequat a la seva naturalesa i al mitjà de transport. Un envàs i embalatge
inadequats poden provocar un sinistre inesperat i no cobert. En el mercat hi
ha una gran varietat de tècniques i mitjans d’envàs i embalatge adequats
a cada tipus de mercaderia. Per exemple, el contenidor sol oferir unes
garanties de seguretat que poden suposar una reducció de la prima.

• El mitjà de transport i les característiques tècniques. Els riscos d’un
transport marítim no són els mateixos que els d’un transport per carretera.
Així mateix, l’estat, l’antiguitat i altres característiques dels vehicles poden
influir en el cost de l’assegurança.

• El trajecte o ruta de transport internacional, en funció la distància que s’ha
de recórrer, els possibles transbordaments i operacions que requereixi el
transport. El seu risc varia i, per tant, també varia la prima de la seva
assegurança.

El cost de l’assegurança també depèn del valor assegurable, que ha de correspon-
dre al valor que tinguin els béns en el lloc de destinació, és a dir, en el moment de
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la terminació del viatge, d’acord amb la suma del valor de la mercaderia, el nolit,
els impostos d’importació, les despeses duaneres, l’empaquetatge o embalatges i
altres despeses inherents al transport.

Altres aspectes que afecten la prima d’assegurança són: els transbordaments
intermedis, l’emmagatzematge, les dates d’embarcament, l’historial de sinistres
de l’assegurat, etc.

Desglossament del cost de l’assegurança

Quan es fa el càlcul de l’assegurança, el primer factor que s’analitza és la prima de
risc o prima pura. Es tracta del càlcul que fa l’asseguradora i que és determinat
en cada cas per la probabilitat que un risc es produeixi en funció de les bases
estadístiques, actuarials i financeres que la mateixa asseguradora analitzi. És a dir,
és la prima que l’asseguradora necessita tècnicament per suportar el risc.

Com més probabilitat hi ha que el risc es transformi en sinistre i com més
greus siguin les conseqüències, més alt és l’import de la prima. Per tant,
la valoració d’aquest cost es fa a partir de tots aquells estudis estadístics
que es consideren necessaris i que permeten quantificar adequadament les
probabilitats i intensitats dels riscos que es volen cobrir.

A la prima de risc se li sumen recàrrecs com el de la seguretat -calculat per
possibles desviacions que es produeixin en la prima de risc per intensitat o
freqüència de sinistralitat segons períodes, tenint en compte les magnituds que
defineixen l’estabilitat de cada entitat asseguradora-, el de recàrrec de beneficis, i
altres despeses classificades en despeses de gestió interna (personal, costos admi-
nistratius, de tramitació...) i despeses de gestió externa o adquisició (comissions
de mediadors, despeses comercials, publicitat...).

A la prima neta cal aplicar-hi la prima del Consorci de Compensació d’Assegu-
rances i altres impostos com el recàrrec de la Comissió Liquidadora d’Entitats
Asseguradores (CLEA), l’arbitri de bombers (en pòlisses d’incendi) i l’impost
especial. Com que el sector d’assegurances no està subjecte a IVA, les pòlisses
porten un impost específic que actualment està fixat en el 6%.

Per acabar, hem de saber quin és l’import que s’ha d’assegurar: la suma del valor
de la mercaderia + cost dels nòlits + valor de la prima de l’assegurança * 110%

3.4 Tipus de pòlisses d’assegurança

Hi ha diversos tipus d’assegurança: per viatge i per temps, oberta, forfait, flotant
i combinada o global.

La pòlissa per viatge i per temps en la modalitat de viatge implica que la durada
i la vigència de l’assegurança van unides a la durada del viatge. Una vegada
acabat, la cobertura del risc expira. A falta de pacte en contra, comprèn no
només el desplaçament de la mercaderia del lloc d’origen al de destí, sinó també
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totes les operacions accessòries i necessàries: càrrega, descàrrega, estiba... I
també inclou l’emmagatzematge intermedi. En la modalitat de temps, les parts
contracten l’assegurança per un període de temps determinat (dies, mesos o anys)
sense que importi, a efectes de cobertura, el nombre d’operacions que es facin en
aquest període. Si el viatge s’inicia dins del període contractat i finalitza fora del
mateix període, la cobertura no comprèn tot el viatge sinó fins on arribi el període
contractat.

La pòlissa oberta es contracta per més d’una expedició o viatge. Cobreix la
quantitat d’una operació de transport de mercaderies que es realitza en diverses
expedicions o embarcaments. Aquesta modalitat de transport pot obeir a raons
diverses, com les necessitats del ritme de fabricació, el volum, les exigències del
comprador... A diferència de les pòlisses flotants, les pòlisses obertes es contracten
per a una mateixa operació comercial i tenen com a assegurat el mateix comprador
o receptor de la mercaderia.

En una pòlissa global la quantitat de mercaderia, els vehicles i les dates d’expe-
dició són indeterminats en el moment de firmar la pòlissa. No és necessari que
l’assegurat doni a l’assegurador l’avís d’aplicació després de cada expedició. És
una pòlissa molt semblant a la flotant, a la pòlissa oberta i a la forfait, ja que no es
requereix la determinació de les mercaderies en el moment de firmar el contracte.

Una vegada s’ha acabat el període acordat a la pòlissa global o s’ha
arribat a una xifra determinada de mercaderies, l’assegurat ha d’enviar una
comunicació amb un resum del total de les expedicions realitzades.

La pòlissa a tant alçat, també anomenada pòlissa forfait, és una pòlissa en què
es fixa un límit de valor assegurat, sense que importi el nombre d’expedicions
que es realitzin. Es tracta d’una assegurança basada en un capital assegurat
màxim global. En aquesta modalitat de pòlissa l’assegurador fixa el límit de
la indemnització que s’ha de satisfer independentment de quin sigui el valor
real de les mercaderies transportades. L’assegurat no està obligat a comunicar
a l’assegurador les successives expedicions. Aquest tipus de pòlissa s’utilitza
normalment per cobrir el transport de mercaderies homogènies i en trànsit regular.
Permet que l’assegurat pugui gaudir de cobertura en diferents circumstàncies sense
haver de contractar una pòlissa per a cadascuna d’elles.

3.5 Valor mínim assegurable. Sobreprimes

En les assegurances de danys, el principi de la indemnització és que, ocorregut el
sinistre, l’assegurador ha de fer la reparació del dany patrimonial sofert pel titular
de l’interès assegurable, i així, restablir el seu equilibri econòmic perjudicat. És a
dir, les assegurances de danys són contractes de mera indemnització i no poden
constituir mai fonts d’enriquiment.
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La indemnització que es percep en cap cas ha d’excedir el valor real de
l’interès assegurat ni la suma assegurada.

La situació en la qual la suma assegurada supera notablement el valor de l’interès
assegurat rep el nom de sobreassegurança. En cas que es produís, qualsevol
de les parts pot proposar una reducció de la suma assegurada i de la prima, i
l’assegurador restitueix l’excés de la prima rebuda. En cas que succeís un sinistre,
l’assegurador indemnitza només el dany efectivament causat.

El cas contrari és el de la infraassegurança: quan la suma assegurada és inferior
al valor de l’interès, i l’assegurador únicament està obligat a indemnitzar el dany
causat en idèntica proporció en què la suma cobreixi l’interès. Aquesta norma
només s’executa quan té lloc un sinistre parcial.

Exemple d’infraassegurança

Imaginem un transport en què el valor real de les mercaderies és de 300.000 euros, però
que està assegurat erròniament contra el risc d’incendi per només 225.000 euros (és a dir,
un 25% per sota del valor real). En cas de sinistre que destrueixi només la meitat de les
mercaderies, la indemnització de l’asseguradora, en virtut de la regla proporcional, només
serà de 112.500 euros (és a dir, el 50% de 225.000 euros) i no del 50% de 300.000 euros
(150.000).

En aquest cas la interpretació és que l’assegurat era qui estava assegurant personalment
la part que no estava inclosa a la pòlissa i per això ha d’assumir els 37.500 euros de
diferència.

Expressat matemàticament:

K assegurat (225.000 AC) x import danys (150.000 AC) / valor efectiu de l’interès (300.000
AC) = indemnització (112.500 AC)

En cas d’infraassegurança, la indemnització es basa en l’import assegurat i
no en el dany sofert. El dany es liquida en funció de la proporció que hi hagi
entre el capital assegurat i el valor real en el moment del sinistre.

En cas que es pugui produir un increment del risc potencial, l’assegurador pot
establir de manera unilateral una sobreprima, és a dir, una prima addicional, si es
justifica a l’assegurat. També es pot donar el cas que l’assegurat sol·liciti una
ampliació de la cobertura i, en aquest cas, l’assegurador l’estudia i, si ho veu
factible, procedeix amb el cobrament de la sobreprima corresponent.

Coassegurança

En determinats casos, quan el valor assegurable és molt alt, l’assegurança s’atorga a més
d’un assegurador de manera consensual i pactada. Cada assegurador ha de respondre
del risc només en proporció a la suma que cada un d’ells hagi assegurat.
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3.6 Selecció de la pòlissa

Les activitats de comerç internacional, el transport i les condicions de compraven-
da generen riscos que poden incidir en la pèrdua parcial o total de la mercaderia.
Per això és important que tant compradors com venedors adoptin certes mesures,
com la contractació de pòlisses d’assegurança que emparin les seves mercaderies
durant els moviments de la càrrega des del seu origen fins al seu destí final. És
important assenyalar que les condicions i negociacions en què es realitzen les
compravendes internacionals estan regides pels incoterms, que busquen donar
claredat tant a comprador com a venedors sobre els seus drets i obligacions
relacionats amb el lliurament de la mercaderia, la transferència de riscos, la
distribució de despeses i els tràmits documentals.

Això significa que depenent de l’Incoterm que regeixi la negociació internacional,
la part interessada a protegir-se dels riscos ha de negociar adequadament les
cobertures de la pòlissa d’assegurança que empari la mercaderia i protegeixi el
seu patrimoni.

Obligacions de l’exportador de proveir l’assegurança de càrrega

La part que ha de fer-se càrrec de la contractació de l’assegurança en els Incoterms
terrestres és la detallada a continuació i resumida a la taula 3.1:

• EXW (Ex-works o ‘a peu de fàbrica’): com el venedor té com a única
responsabilitat posar la mercaderia a disposició del comprador en els seus
locals en un embalatge adaptat no ha d’assumir ni gestionar cap assegurança
per al transport.

• FCA (Free Carrier o ‘franc a transportista’, punt de lliurament convingut):
El venedor tampoc té cap responsabilitat quant a assegurança. El transport
local en camió està cobert per l’assegurança de responsabilitat del portador.

• CPT (Carriage Paid To o ‘ports pagats fins a’, lloc de destinació convingut):
El venedor tampoc té cap responsabilitat ni assumirà l’assegurança del
transport principal.

• CIP (Carriage and Insurance Paid To o ‘ports i assegurança pagats fins
a’, lloc de destinació convingut): el venedor/exportador té l’obligació de
proveir una assegurança de càrrega. La pòlissa d’assegurança contractada
per l’exportador ha de permetre al comprador fer reclamacions directes
a la companyia d’assegurances. És obligació del venedor/exportador fer
arribar aquesta pòlissa o certificat d’assegurança al comprador. També és
important, com a mesura preventiva, que el venedor/exportador faci arribar
al comprador, prèviament a la seva contractació, una còpia de les condicions
de la cobertura de la pòlissa i esperar la seva conformitat. Els riscos mínims
que s’han de cobrir en condicions CIP Incoterms 2020 són els disposats per
les clàusules (A) de les clàusules de càrrega de l’Institut de Londres o altres
clàusules similars.
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• DPU (Delivered At Place Unloaded o ‘lliurada al punt de destinació
descarregada’, lloc convingut descarregada) i DAP (Delivered al Place o
‘lliurat al punt de destinació’, lloc convingut) i DDP (Delivered Duty Paid o
‘lliurat amb drets pagats’, lloc de destinació convingut): En els incoterms del
grup D el venedor té les màximes obligacions en aquest tipus d’Incoterms i
tot i que no és obligatori fer una assegurança a favor del comprador, és molt
adient fer-la per cobrir-se dels possibles riscos que es puguin ocasionar fins
al lliurament de la mercaderia en el destí acordat.

Taula 3.1. Assegu-
rances en funció de l’In-
coterm

Incoterm Part que ha d’assumir l’assegurança

EXW Voluntàriament l’importador

FCA Voluntàriament l’importador

CPT Voluntàriament l’importador

CIP Obligatòriament l’exportador

DAP Voluntàriament l’exportador

DPU Voluntàriament l’exportador

DDP Voluntàriament l’exportador

Objecte de l’assegurança terrestre

Poden ser objecte de l’assegurança les mercaderies transportades, el mitjà utilitzat
o altres objectes assegurats pel que fa als danys materials que puguin patir en
ocasió o a conseqüència del transport.

Per danys materials a les mercaderies s’entén tant la pèrdua com l’avaria, i la
indemnització consisteix bé en el seu cost, bé en la seva reparació. Si no hi ha
cap estimació, la indemnització ha de cobrir, en cas de pèrdua total, el preu que
tenen les mercaderies en el lloc i en el moment en què es carreguen i, a més, totes
les despeses realitzades per lliurar-les al transportista i el preu de l’assegurança, si
recau sobre l’assegurat.

També comprèn les despeses de salvament, consistents en la recuperació i reenvi-
ament de les mercaderies. Llevat de pacte exprés en contra, la cobertura comprèn
el dipòsit transitori de les mercaderies i la immobilització de vehicle o el seu canvi
durant el viatge quan es deu a incidències pròpies del transport assegurat i no ha
estat causat per alguns dels esdeveniments exclosos de l’assegurança.

Si es tracta del mitjà de transport, en cas de pèrdua total del vehicle, l’assegurat
pot abandonar l’assegurador, si així s’ha pactat.

El retard en el lliurament no queda cobert per l’assegurança de transport,
sinó per l’assegurança de responsabilitat del portador.

Quant a l’àmbit temporal de cobertura, es pot contractar per viatge o per temps
determinat, havent d’indemnitzar en tot cas els danys que siguin conseqüència
de sinistres esdevinguts durant el termini de vigència del contracte, encara que
els seus efectes es manifestin amb posterioritat, però sempre dins els sis mesos
següents a la data de la seva expiració.
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Llevat de pacte, s’entén que la cobertura de l’assegurança comença des que es
lliuren les mercaderies al portador per transportar-les al punt de partida del viatge
assegurat, i acaba quan es lliuren al destinatari en el punt de destinació, sempre
que el lliurament es realitzi dins el termini previst en la pòlissa.

3.7 Actuació en cas d’incidència o sinistre

La comunicació del sinistre a l’asseguradora, l’aportació de tota la documentació
referida, la minoració de danys i, finalment, el pagament de la indemnització són
algunes de les principals accions que es duen a terme després d’un sinistre.

El primer pas, obligatori, és comunicar el sinistre a la companyia asseguradora.
L’obligació correspon al prenedor, assegurat o beneficiari (article 16 de la Llei).
El termini general és de 7 dies des del moment de conèixer el sinistre, però se solen
pactar terminis menors (de fins a 24 hores). En el moment de la comunicació del
sinistre cal aportar la documentació referida. Aquesta documentació varia en
funció de si el contracte és d’un carregador o un portador.

Si es tracta d’un contracte d’assegurança d’un usuari de transport (carregador/-
destinatari), s’ha d’adjuntar, entre d’altres, la carta de port CMR i la resta
de documentació de la mercaderia com l’albarà o la factura, la reclamació al
transportista en temps i forma i, si escau, la contestació, el certificat del comissari
d’avaries, la valoració del pèrit i la factura comercial de la càrrega transportada.

Si el transportista és qui comunica un sinistre a l’asseguradora amb la qual té
coberta la seva responsabilitat, li ha de remetre la reclamació que ha rebut del
que té dret sobre la mercaderia (carregador o destinatari), la carta de port CMR i
la resta de documentació de la mercaderia: albarà, cmr o carta de port, l’acta de
peritatge o valoració del comissari d’avaries, la còpia de la denúncia o declaració
davant l’autoritat competent, com en el cas de robatori. I si és una operació de
transport ATP (a temperatura controlada), la documentació relativa al bon estat
de l’aparell de fred i els documents relatius a la temperatura d’aquest servei de
transport.

Pel que fa a la disminució de danys, l’article 17 de la Llei de contracte d’assegu-
rança disposa que l’assegurat o prenedor han d’emprar els mitjans al seu abast per
minorar les conseqüències del sinistre.

Al final del procés es realitza el pagament de la indemnització tal com s’estipula
a l’article 18 de la Llei. Si, finalment, l’asseguradora ha de pagar la indemnització
al beneficiari, haurà de fer-la efectiva en un termini màxim de 40 dies. La
indemnització té la finalitat de reparar danys i, per tant, s’indemnitza el dany
efectiu, però no ha de suposar mai un benefici per a qui la rep (article 26).
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Un simulador
d’assegurances de transport
terrestre: segurcamion.com

Per determinar el dany s’atén el valor de l’interès assegurat en el moment
immediatament anterior al fet que el sinistre passi, i pot arribar com a màxim
a la suma assegurada (article 27).

L’assegurat pot nomenar un pèrit si no es conforma amb l’informe de danys
emès per l’asseguradora. En concret, l’article 62 de la Llei determina que la
indemnització en cas de pèrdua total cobreix el preu de la mercaderia en el
lloc de càrrega i el preu del transport si l’ha de pagar l’assegurat. L’article
especifica també que en el cas que les mercaderies fossin destinades a la venda, la
indemnització es regula pel valor que aquestes tenen en el lloc de destinació.

3.8 Eines informàtiques per a la gestió d’assegurances. Simuladors
de costos

Hi ha diversos simuladors que ens permeten gestionar i valorar les millors opcions
d’assegurances en funció de les diferents necessitats. A partir d’unes dades
determinades, aquests simuladors ens faciliten les primes i les garanties que
tindrem assegurades per aquestes primes. D’aquesta manera es pot comparar la
prima de l’actual pòlissa d’assegurança amb la resta de la competència.

De forma general, en un simulador es demana què es vol assegurar: vehicle,
mercaderia, flotes... En cas de tractar-se del vehicle, cal informar del pes màxim
autoritzat del camió (MMA/PMA en tones), l’àmbit de circulació del camió, l’ús
públic o privat, el tipus de mercaderies que s’han de transportar (mercaderies
generals, mercaderies perilloses...), el valor de nou del camió (sense IVA), el codi
postal, la data d’inici de l’assegurança i les dades contacte.

En cas de mercaderies en general, es demana l’àmbit del transport de les merca-
deries (nacional, UE, resta del món), el valor de les mercaderies assegurades per
vehicle, el nombre de vehicles amb mercaderies que s’han d’assegurar, el codi
postal, la data inici de l’assegurança i les dades de contacte.

https://segurcamion.com
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