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Introducció

La unitat “Característiques dels diferents modes i mitjans del transport
marítim i aeri” forma part de la unitat formativa 2 “Transport internacional
marítim i aeri” del mòdul Transport internacional de mercaderies. El transport
marítim destaca pel gran volum de càrrega que transporta, mentre que el transport
aeri ho fa pel seu transit time, la seva rapidesa. Aquestes particularitats fan del
transport marítim el principal mitjà de transport de mercaderies de llarga distància,
i del transport aeri, el principal mitjà del transport urgent.

A l’apartat “Avantatges i inconvenients dels diferents modes i mitjans de
transport marítim i aeri” s’indiquen els diversos tipus de vaixells i d’avions
que hi ha i les característiques que tenen per exposar les possibilitats que hi ha al
mercat i, així, poder triar el mètode de transport més adequat a l’hora de contractar
un mitjà. A més, s’hi expliquen els avantatges i els inconvenients de fer-los servir.
També s’hi inclou una síntesi dels operadors que intervenen en les operacions de
transport marítim i aeri, així com dels organismes nacionals i internacionals que
s’encarreguen de gestionar i controlar aquest sector del transport i la normativa
que regula aquests mitjans. Per a una bona gestió i un bon control –com que són
uns mitjans de transport que realitzen llargs recorreguts a escala internacional–,
a part d’organismes, es necessita una normativa que reguli tots els aspectes que
poden ser rellevants en el procés del transport de les mercaderies i que asseguri
les operacions que es facin.

La càrrega i el seu contingut bàsic s’inclou a l’apartat “Elements que garanteixen
la integritat i el trànsit de les mercaderies”. La protecció de les càrregues que
es transporten és un factor importantíssim en el transport marítim i aeri. Aquests
mitjans de transport suporten canvis climatològics, de pressió i de temperatures
en els seus llargs recorreguts. Aquestes variables fan que sigui molt important la
correcta selecció de les unitats que es facin servir per transportar la càrrega i la
protecció aplicada a les mercaderies transportades. La particularitat d’aquests
mitjans de transport i la seva voluminositat i diversitat de càrrega necessita
unes instal·lacions particulars per poder organitzar les càrregues i poder realitzar
les gestions necessàries per transportar-les. Per organitzar el transport i les
seves activitats complementàries s’avalua la necessitat d’unes infraestructures o
plataformes dotades de totes aquelles màquines que fan possible una càrrega
eficient i ràpida com són les infraestructures logístiques dels ports i aeroports.

A l’apartat “Seqüenciació de les fases del transport” s’indiquen els mitjans de
control i comunicació entre les parts que intervenen en el transport per poder
conèixer la ubicació de la càrrega i poder organitzar-se per agilitzar la seva arribada
a destí. En el cas dels contenidors és important identificar-los per poder localitzar-
los amb facilitat en cada punt i cada moment de la cadena logística de transport.
S’indiquen les variables que es tenen presents per poder carregar un contenidor
–càrrega per excel·lència dels vaixells– i també com es calcula el volum de càrrega
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per poder-la ubicar en el vaixell o en l’avió. Per poder gaudir d’un correcte
seguiment i no estar pendent de problemes que puguin sorgir en el transport de
les mercaderies, es fa referència a les incidències que poden sorgir i les gestions
que es poden fer per afrontar-les.

Podem concloure que en aquesta unitat es presenten els mitjans de transport, les
unitats de càrrega, l’organització de la càrrega i la comunicació entre les parts
que intervenen en la gestió logística de l’operació de compravenda pel que fa
al transport de la mercaderia. L’objectiu és intentar aconseguir fer més rendible
l’operació comercial optimitzant la cadena logística que es faci servir.



Transport internacional de mercaderies 7
Característiques del transport marítim i aeri i gestió de la seva

documentació

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

• Analitza els diferents modes i mitjans de transport marítim i aeri.

• Identifica els aspectes tècnics i comercials que els caracteritzen.

• Reconeix els organismes i institucions, nacionals i institucionals, relacionats
amb el sector del transport marítim i aeri.

• Reconeix les funcions dels diferents operadors de transport que poden
intervenir en el circuit de les expedicions internacionals.

• Analitza els aspectes rellevants de les normes bàsiques que regulen les
modalitats de transport marítim i aeri.

• Classifica les variables dels diferents mitjans de transport marítim i aeri, i
n’analitza els avantatges i inconvenients.

• Reconeix els elements bàsics de les rutes marítimes i aèries per al transport
de mercaderies.

• Reconeix les infraestructures logístiques disponibles.

• Determina les alternatives d’utilització de les rutes segons la mercaderia, i
els punts d’origen i destinació.

• Reconeix la normativa aplicable a les mercaderies especials en el transport
marítim i aeri.

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

• Identifica la normativa, les tècniques i el sistema de tarifes aplicable al mitjà
de transport marítim, aeri i multimodal.

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

• Relaciona les incidències produïdes en les operacions amb les actuacions
posteriors per esmenar-les.

3. Formalitza i gestiona la documentació de les operacions de transport internacio-
nal marítim i aeri, analitzant els requisits exigits en cada mitjà de transport utilitzat
en funció de la mercaderia enviada.
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• Identifica els processos d’inspecció de les operacions d’exportació, impor-
tació, expedicions intracomunitàries, adquisicions intracomunitàries i de
compra o venda domèstiques.

• Estableix el procediment per assegurar les condicions de seguiment i
traçabilitat de la mercaderia.

• Selecciona els suports de registre i arxivament, i el sistema de classificació
i manteniment més adequats per a l’operativa de transport internacional.

• Comprova els nivells de protecció, seguretat i accés a la informació, així
com la normativa vigent.

• Aplica en la formalització i arxivament de la documentació, les tècniques
3R (reduir, reutilitzar i reciclar).

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

• Identifica les característiques de les mercaderies a efectes del transport.

• Identifica les incompatibilitats entre diferents productes.

• Determina l’embalatge i la unitat de càrrega que requereix cada mode i mitjà
de transport.

• Reconeix les possibles manipulacions de la mercaderia per determinar els
elements que en garanteixin la integritat i el trànsit.

• Selecciona els mitjans de protecció física, embalatges o 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.

5. Seqüencia les fases habituals del transport marítim i aeri i les possibles
incidències, utilitzant els sistemes de comunicació, gestió i supervisió adequats
en cada operació.

• Analitza la importància de la localització de la mercaderia al llarg del
recorregut.

• Identifica els mitjans de seguiment i supervisió de cada operació.

• Determina els mitjans o aplicacions de comunicació i informació òptims per
a cada operació, mode de transport, ruta i destinació.

• Comprova que les instruccions donades als professionals que intervenen
s’ajusten al procediment establert per a cada operació i mode de transport.

• Estableix les actuacions que s’han de realitzar en cas de sinistre o incidència.

• Especifica els indicadors de qualitat del servei de transport i les actuacions
en cas de desviacions endògenes repetitives.
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7. Selecciona els diferents modes i mitjans de transport marítim i aeri i les rutes
òptimes analitzant les diferents alternatives.

• Identifica les principals rutes marítimes, fluvials i aèries.

• Obté informació sobre possibles proveïdors i operadors, i els serveis que
presten, en funció de les característiques de l’operació i dels mitjans de
transport.

• Sistematitza amb aplicacions informàtiques la informació i les tarifes dels
diferents proveïdors del servei de transport terrestre.

• Valora els avantatges de combinar diferents mitjans de transport i les
característiques del transport intermodal.

• Reconeix les àrees de cobertura de la ruta i els punts operatius estratègics.

• Valora les rutes disponibles, els punts d’intercanvi òptims, les característi-
ques del producte, la destinació i les condicions de contracte per seleccionar
la ruta adequada.

• Analitza tots els components de costos, terminis de recollida, lliurament de
la mercaderia i riscos per seleccionar la ruta òptima.

• Valora les possibilitats de consolidació o transbordament de la mercaderia,
així com la fragilitat o perillositat de la mercaderia.

• Analitza els avantatges i inconvenients d’externalitzar algunes o totes les
fases del transport marítim i aeri.

• Estableix indicadors de qualitat que permetin valorar les decisions preses i
aplicar millores en operacions futures.

• Valora la importància de fomentar mitjans de transport que contribueixin a
polítiques de conservació mediambientals.
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1. Avantatges i inconvenients dels diferents modes i mitjans de
transport marítim i aeri

El transport de càrrega té com a objectiu desplaçar d’un lloc a un altre tant unes
mercaderies determinades i com persones. Respecte a les mercaderies, el transport
forma part de la cadena de distribució, des d’un punt de sortida fins al destí final
de la mercaderia, tot i que en el trajecte del viatge, la càrrega pot passar per llocs
d’embarcament, emmagatzematge i desembarcament.

Per aconseguir portar a terme l’acció del transport es requereixen diversos ele-
ments que, interactuant entre si, permeten efectuar aquest servei de distribució.
La principal classificació es pot realitzar en funció del mitjà de transport utilitzat:
per carretera, ferroviari, marítim o aeri.

El transport marítim és el que utilitza el vaixell com a mitjà de transport principal
en el conjunt de la cadena de transport. Normalment, es distingeix el transport
marítim en dos grans grups: el transport de persones exclusivament i el de
mercaderies (que de vegades pot ser combinat, persones i mercaderies).

Avantatges del transport marítim:

• Flexibilitat: els vaixells tenen capacitat per transportar des de paquets petits
fins a grans volums. En general, però, és un mitjà de transport que es
fa servir per al transport de grans volums. Els límits de capacitat, pes
i dimensions són molt alts, fet que el converteix en un dels mitjans de
transport que més capacitat, pes i dimensió admet.

• Càrrega: permet una molt bona capacitat de càrrega, ja que els vaixells
poden disposar de grans espais que equivalen a molts camions i això suposa
una reducció de costos.

• Sinistralitat: hi ha un baix volum d’accidents en relació amb les tones
transportades per milles recorregudes.

• Cost: el preu del transport marítim és molt flexible; s’adapta al volum dels
enviaments que es realitzen.

• Eficiència energètica: és el mitjà de transport més eficient energèticament.

• Cobertura: permet l’enviament de mercaderies a molts països, pràcticament
a tot el món.

• Tracking: l’ús de les tecnologies de comunicació permet fer el seguiment
dels enviaments. A les pàgines web de les navilieres es pot obtenir la
informació sobre l’estat d’un enviament i localitzar el contenidor o la
mercaderia.

Desavantatges del transport marítim:

‘Tracking’: seguiment o
rastreig de les mercaderies
transportades al llarg de
l’operació.
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Coneixement
d’embarcament

Document que prova l’existència
d’un contracte de transport

marítim de mercaderies.

• Contaminació: es tracta d’un mitjà molt contaminant (emissions i residus),
tot i que menys que el transport per carretera.

• Trànsit i rapidesa: és el mitjà de transport més lent.

• Connexió amb altres mitjans: necessita altres mitjans de transport per cobrir
tota la cadena logística del transport multimodal.

• Marc legal: hi ha diferents normatives aplicables i cal mirar quina s’ha
d’aplicar segons el país en què es realitzi. Per solucionar aquest problema,
les navilieres inclouen, en la majoria dels casos, les condicions aplicables
en el transport marítim al coneixement d’embarcament.

• Infraestructures: els ports on es realitza la càrrega i descàrrega dels vaixells
necessiten un manteniment constant i es troben sotmesos a restriccions de
trànsit.

El transport aeri és el que utilitza l’avió com a mitjà de transport en el conjunt
de la cadena de transport. Com en el cas del transport marítim, aquest també
distingeix mercaderies i persones.

Avantatges del transport aeri:

• Trànsit i rapidesa: el temps de trànsit és baix. És el mitjà de transport més
ràpid, fet que fa que sigui molt adequat per a enviaments urgents en llargues
distàncies.

• Sinistralitat: és el mitjà de transport més segur. El fet que sigui un mitjà
força segur implica una baixa prima d’assegurança.

• Puntualitat: és un dels mitjans de transport que més puntualitat d’entrega
aporta a l’empresa, ja que el fet de tenir uns horaris predeterminats i que
afecten el seguiment dels diferents vols planificats comporta un màxim de
compromís en l’horari establert.

• Flexibilitat: els diferents tipus d’avions permeten adaptar-se als productes
que s’han de transportar. En general, és un mitjà de transport que es fa
servir per al transport de productes petits i de volum mitjà, enviaments de
gran valor i productes peribles o urgents.

• Cobertura: permet l’enviament de mercaderies, pràcticament, a tot el món.
Hi ha determinades destinacions que només són accessibles amb transport
aeri.

• Eficiència energètica: respecte al transport per carretera, el consum d’ener-
gia per a la mateixa càrrega i distància és molt menor. Pel que fa al transport
ferroviari i marítim, representa més consum d’energia, fet que suposa un
inconvenient respecte a aquests mitjans de transport.

Desavantatges del transport aeri:

• Contaminació: es tracta d’un mitjà molt contaminant (emissions i residus).
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• Cost: el transport aeri té un cost elevat, així que és car per a productes de
valor baix, ja que els costos logístics faran que el preu final del producte
sigui elevat.

• Connexió amb altres mitjans: necessita altres mitjans de transport per cobrir
tota la cadena logística del transport multimodal.

• Infraestructures: té necessitat d’inversions elevades en infraestructures,
adaptació del terreny, espais, distància de zones urbanitzades, zones de
manteniment... Els aeroports estan sotmesos a restriccions de trànsit.

• Distribució: no està adaptat per a les distàncies curtes. No tots els aeroports
tenen les infraestructures de càrrega i descàrrega de mercaderies i, a més,
tot el procés de càrrega i descàrrega és lent. No té sentit per a distàncies
curtes.

• Limitacions: té limitacions de capacitat, pes i dimensions, tot i que cada
vegada aquestes restriccions són menors, atès que els avions disposen cada
vegada de més capacitat i pes.

1.1 El transport marítim. Tipus de vaixells

El transport marítim fa servir el buc o vaixell (utilitzat com a sinònim habitual)
com a mitjà de transport en la part principal de la cadena de transport.

Els vaixells han aconseguit un elevat grau d’especialització i això els permet
adaptar-se a les diferents característiques de les càrregues que s’han de transportar.
Al mercat marítim internacional hi ha vaixells mercants condicionats per transpor-
tar tot tipus de mercaderies, atenent la seva naturalesa, el volum de la càrrega, la
distància entre el port d’origen i de destí, etc.

Les parts bàsiques d’un vaixell són la proa, la popa, la bodega i el pont de
comandament. La proa és la part de davant del vaixell i la popa, la part del darrere.

La bodega és la part del vaixell destinada a l’estiba de les mercaderies. És una
de les parts bàsiques per al transport de les mercaderies, tant a granel com en
contenidors. En molts casos, si la mercaderia no va carregada a la bodega, poden
haver-hi problemes pel que fa a l’assegurança. En el cas del transport a granel,
cada dia hi ha menys vaixells que permeten el transport de mercaderies en la
coberta, així que són les bodegues del vaixell el lloc on s’estiben els productes
transportats. Finalment, el pont de comandament és el lloc del vaixell des d’on es
governa la nau.

L’estiba és la tècnica de col·locar la càrrega a bord d’un vaixell per ser
transportada amb seguretat. Dona lloc a l’ofici d’estibador, que és la persona
que s’ocupa de l’estiba dels vaixells als ports.
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TEU

Acrònim del terme anglès
twenty-foot equivalent unit,

unitats transportades equivalents
a un contenidor de 20 peus
(mesura dels contenidors).

Port consolidador i ’hub’

Un port consolidador és aquell
on s’agrupen càrregues per ser

transportades al seu destí, mentre
que un hub és punt d’intercanvi o

distribució del tràfic de
mercaderies.

L’ús generalitzat dels contenidors en el transport marítim ha fet que la classificació
dels vaixells sigui molt àmplia. Hi ha vaixells portacontenidors, de càrrega a
granel, de càrrega horitzontal/vertical, de càrrega convencional/especial, multi-
propòsit...

Els portacontenidors són vaixells dissenyats per al transport de contenidors en
la coberta i la bodega. La seguretat que ofereix el contenidor ha fet que sigui
l’element de transport per excel·lència i cada dia es fa servir més. Actualment
operen portacontenidors de 20.000 TEU, i hi ha projectes que amplien la seva
capacitat fins als 30.000 o més. Els portacontenidors més grans (ultra large
container vessel o ULVC) han provocat grans canvis en l’operativa del tràfic
comercial de contenidors.

Dintre dels portacontenidors n’hi ha de diferents tipus: depenent de les seves
dimensions es classifiquen en vaixell distribuïdor (feeder ship) i Panamax. Els
primers són portacontenidors que es fan servir per transportar contenidors entre
ports oceànics consolidadors o hubs i ports de menys grandària o feeder, dintre
d’una mateixa àrea geogràfica, fent servir la navegació de cabotatge. Són vaixells
de petites dimensions en relació amb la resta de portacontenidors.

Per poder aprofitar el pas a través del canal de Panamà es va construir el model
anomenat Panamax, un portacontenidors amb una capacitat d’entre 3.000 i 3.999
TEU. Les seves dimensions (eslora màxima de 295 m, mànega màxima de 32,25
m i calat de 13,5 m) li van permetre travessar el canal de Panamà abans de
les reformes, i és d’aquí d’on rep el seu nom. El portacontenidors Panamax
va donar lloc a altres variants –sempre seguint el principi de poder creuar el
canal– més petites i més grans, pel que fa a la capacitat de TEU. Hi ha el
Subpanamax (Subpanamax Ship), amb una capacitat entre 2.000 i 2.999 TEU; el
Postpanamax (Postpanamax ship), amb una capacitat d’entre 4.000 i 5.000 TEU;
el Superpostpanamax (Postpanamax Plus ship), amb una capacitat d’entre 4.500 i
10.000 TEU; el New Panamax, 12.500 TEU, i els Triple E, al voltant dels 18.000
TEU. Vegeu la figura 1.1.

Figura 1.1. Canal de Panamà i Panamax

Font: Wikipedia
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Els vaixells de càrrega a granel (bulk carrier) són aquells vaixells de molta
grandària i capacitat (entre 20.000 i 50.000 tones de càrrega). Habitualment
estan construïts amb una única coberta, amb tancs superiors i laterals en els
espais de càrrega, per transportar sòlids i líquids a granel. Alguns poden atendre,
alternativament, el transport de líquids o sòlids, com els anomenats OBO (OBO
ship: oil-bulk-ore).

Entre els vaixells de càrrega a granel hi ha vaixells per tipus de productes concrets,
com el vaixell de càrrega de ciment, destinat al transport d’àrids i ciments; el
vaixell fustaire (timber ship), destinat al transport de grans càrregues de fusta en
rotllets i taulons, o el vaixell de càrrega de minerals (bulk-ore carrier), destinat al
transport de minerals en les bodegues centrals exclusivament.

Entre les càrregues a granel, a més dels sòlids, també hi ha els líquids i gasosos.
D’aquesta manera hi ha vaixells especials per a aquest tipus de mercaderies. En
general, es disposa de vaixells tanc o cisterna (tanker ship) dissenyats especialment
per al transport de líquids o gasos liquats a granel, que com que són molt perillosos,
han de ser transportats amb molta protecció. Dintre d’aquest tipus de vaixells,
també n’hi ha que s’especialitzen en el transport de determinats productes, com ara
el petroli (crude oil carrier, oil products tanker), dedicats al transport de petroli o
altres líquids a granel derivats del petroli. Són vaixells de gran capacitat, és a dir,
de més de 50.000 tones, que arriben fins a les 500.000 tones. Habitualment es fan
servir els de fins a 200.000 tones de capacitat, ja que els vaixells de més capacitat
poden provocar greus riscos en cas d’accidents, vessaments o atacs terroristes. Els
petroliers més petits s’identifiquen amb les sigles CC (crude carriers) i els més
grans, amb LCC (large crude carriers) o VLCC (very large crude carriers).

Un dels granelers particulars són aquells per al transport de productes químics
com ara àcids, tòxics i altres químics que, per la seva especialitat, necessiten
unes condicions especials de neteja, atmosfera controlada, control d’humitat, etc.
A més d’aquests, també hi ha vaixells per productes gasosos: són vaixells amb
tancs especialitzats per al transport de gas liquat. En aquest cas es diferencia entre
vaixells LNG tanker (liquefied natural gas tanker), per al transport de gas natural
liquat, i vaixells LPG tanker (liquified petroleum gas tanker), per al transport de
gas liquat de petroli.

Els vaixells de càrrega horitzontal (roll-on roll-off slip o ro-ro) estan dissenyats
per transportar mercaderies que accedeixen al vaixell sobre mitjans amb rodes
que es fan servir en el transport terrestre, com plataformes (Mafis o Maphis),
remolcs o semiremolcs, camions, vagons, etc. Les bodegues estan constituïdes
per un garatge de diversos pisos comunicats per rampes o ascensors, al qual
s’accedeix per la popa, la proa o pel costat. Dins d’aquesta variant hi ha els
vaixells portavehicles, especialment adaptats per al transport de vehicles. Són
fàcils d’apreciar, ja que el seu casc té una forma bastant quadrada i sense tenir la
típica forma d’embut per poder aprofitar al màxim l’espai per a la circulació dels
vehicles i la seva càrrega.

Vaixell ’ro-ro’. Font Wikimedia

El vaixell de càrrega vertical (lift-on lift-off slip o lo-lo) és aquell en el qual la
càrrega i descàrrega de mercaderies es realitza elevant-la mitjançant una grua o
puntal. També es pot trobar la combinació dels dos anteriors, el vaixell ro-lo (ro-



Transport internacional de mercaderies 16
Característiques del transport marítim i aeri i gestió de la seva

documentació

lo ship: roll on/lift on). Aquests vaixells disposen de les característiques dels de
càrrega horitzontal i van equipats, a més a més, amb grues i bodegues de càrrega
vertical, així l’estiba i la desestiba es pot fer de manera horitzontal o vertical,
segons calgui.

Entre les particularitats, trobem els vaixells de càrrega convencional, aquells
de capacitat no superior a 20.000 tones, amb un entrepont (tween deck) que es
pot retirar en funció de les necessitats de la mercaderia que s’ha de transportar, i
que habitualment es fan servir per al transport de càrrega general, és a dir, grans
càrregues de productes siderúrgics, paperers i d’altres tipus. I, per una altra banda,
els vaixells de càrregues especials, vaixells de capacitat de càrrega de no gaires
tones, amb grues puntuals de gran capacitat, fins a 500 tones, i amb mesures
especials a les seves bodegues. Alguns estan equipats amb una eslora inundable,
aptes per a tot tipus de càrregues especials.

Un altre tipus de vaixell adaptable a diferents tipus de productes és l’anomenat
vaixell multipropòsit (multipurpose ship), proveït, habitualment, de dues cober-
tes que, igual que les bodegues, han estat adaptades per transportar contenidors.
Poden disposar de sistemes ro-ro, refrigeració, tancs i grues per a càrrega pesada.
Aquests vaixells poden transportar tant líquids i secs a granel com càrrega
d’automòbils, peces grans, palets, contenidors, càrrega general i càrrega perible.

1.2 El transport aeri. Tipus d’avions

El transport aeri fa servir l’avió com a mitjà de transport en la part principal de
la cadena de transport. Igual que els vaixells, els avions també han aconseguit
un elevat grau d’especialització i això els permet adaptar-se a les diferents
característiques de les càrregues que s’hagin de transportar. Al mercat aeri
internacional hi ha avions mercants condicionats per transportar un ventall cada
vegada més gran de mercaderies, atenent la seva naturalesa, el volum de la càrrega,
la distància entre l’aeroport d’origen i de destí, etc.

La part d’un avió per al transport de mercaderies és el compartiment o bodega de
càrrega. Les característiques de les bodegues són diferents en cada tipus d’avió:
els compartiments de càrrega són diferents segons si són a la cabina superior o al
pis inferior.

Per poder contractar el transport d’una mercaderia amb avió, cal comunicar el
pes i les dimensions dels paquets que s’han de carregar. Les bodegues dels avions
tenen unes limitacions pel que fa a capacitat, resistència i controls sobre la càrrega
en el vol.

Les limitacions més habituals són uns màxims en la càrrega (quilos), la resistència
del terra (kg/metre quadrat), la càrrega lineal (kg/metre), el volum (metres cúbics)
i el control (temperatura).

Els tipus de bodegues de què disposen els avions poden ser convencionals o de
càrrega amb contenidors. En les primeres, la càrrega s’estiba a granel i es fixa a
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la bodega mitjançant una xarxa o lona. Les bodegues de càrrega amb contenidors
permeten la càrrega de palets o contenidors específics pel transport aeri. Vegeu la
figura 1.2.

Figura 1.2. Càrrega d’avions

Els avions es classifiquen en avions mixtos, de càrrega, cisterna, combinats i
convertibles. Els avions mixtos són aquells en què al pis superior es transporten
passatgers, i als compartiments inferiors o bodegues es transporten mercaderies,
correu, recanvis i equipatge. La majoria dels avions comercials pertanyen a aquest
grup i transporten simultàniament passatgers, mercaderies i correu. Els avions
convertibles són aquells que es poden transformar de nau mixta a avió de càrrega,
i al contrari, mitjançant petites modificacions. Els avions combinats són aquells
que combinen el transport de passatgers i de mercaderies, però en aquest cas la
part superior de l’avió es dedica al transport de mercaderies, per tant, es redueix
la capacitat de transport de passatgers i augmenta la del transport de càrrega.
Finalment els avions de càrrega són aquells dedicats exclusivament al transport
de mercaderies en contenidors o càrrega general i correu. Alguns d’aquests estan
dissenyats per al transport de líquids (avions cisterna). Vegeu la figura 1.3.

Figura 1.3. Avió de càrrega
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Es fa servir un tipus de vaixell o d’avió depenent del tipus de mercaderia
que es vol transportar. És important tenir present tots els tipus de vaixells
o avions que hi ha per poder transportar els productes i adaptar-los a la
preparació del seu embalatge en funció del mitjà de transport que es faci
servir.

1.3 Organismes i entitats relacionades amb el transport marítim i aeri

El transport marítim i aeri, igual que el transport terrestre, disposen d’organismes
públics i privats que els regulen i organitzen. Entre els diferents organismes,
cadascun d’ells du a terme distintes funcions, entre les quals hi ha l’organització,
el control i la millora del transport marítim i aeri. Aquests organismes poden
dedicar-se al transport general i, de manera específica, al transport marítim o al
transport aeri.

1.3.1 Organismes públics vinculats al transport

Els organismes públics que s’encarreguen de regular el transport marítim i aeri
són:

• La Unió Europea

• El Ministeri de Foment

• El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

La Unió Europea disposa d’una comissió que s’encarrega concretament del
transport. L’objectiu de la Comissió Europea és protegir Europa amb normes de
seguretat que permetin prevenir els enviaments amb baixes qualitats, reduir el risc
d’accidents marítims greus i minimitzar l’impacte ambiental del transport marítim.
Cal tenir present que gairebé el 90% del comerç exterior de mercaderies de la UE
es realitza per mar.

En el cas del transport aeri, l’objectiu d’aquesta comissió és fer d’Europa l’espai
aeri més segur del món. Es pot consultar la informació sobre el transport a la web
de la comissió: ec.europa.eu/transport.

Correspon al Ministeri de Foment la proposta i execució de la política del Govern
en els àmbits de les infraestructures de transport terrestre, aeri i marítim de
competència estatal, i en l’àmbit de control, ordenació i regulació administrativa
dels serveis de transport corresponents i la planificació i programació de les
inversions relatives a les infraestructures d’aquests serveis. En referència al
transport marítim i aeri s’encarrega de la seguretat, contaminació i inspecció, així

http://ec.europa.eu/transport
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com de la coordinació i la gestió administrativa de les seves operacions i serveis.
Es poden consultar al web del Ministeri de Foment les informacions més rellevants
i normatives sobre el transport: fomento.gob.es.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
és el relacionat més directament amb el transport, les gestions sobre carreteres,
els ferrocarrils, els ports i aeroports i els transports. Concretament, pel que
fa al transport marítim, s’encarrega de les línies estratègiques del Departament
en matèria portuària, la gestió d’autoritzacions i l’accés al web de ports de la
Generalitat, i pel que fa al transport aeri s’encarrega de la política aeroportuària
de la Generalitat: plans, instal·lacions, serveis, etc. Es pot consultar al web del
Departament l’apartat de Ports i Aeroports: bit.ly/2ngMk7A.

1.3.2 Entitats privades de transport

A més dels organismes públics, com és el cas en àmbit europeu de la UE i en
l’àmbit nacional del Ministeri de Foment, hi interactuen diverses agrupacions
d’agents vinculats amb el transport. Entre les principals entitats privades n’hi
ha algunes de comunes a diferents modes de transport, com:

• La Fédération Internationale des Asociations de Transitaire et Assimilés
(FIATA: Federació Internacional d’Associacions de Transitaris)

• L’Associació Europea de Transport, Logística i Serveis Duaners (CLECAT)

• La Federació Espanyola de Transitaris i Expedidors Internacionals i Assi-
milats (FETEIA)

Indirectament també s’hi inclou l’Organització Mundial de Duanes (OMA), ja que
per poder transportar una mercaderia a la UE o des de la UE cal haver superat tots
els obstacles administratius que marca la duana per a l’exportació i importació.

La CLECAT (www.clecat.org) o Associació Europea de Transport, Logística i
Serveis Duaners (European Association for Forwarding, Transport, Logistic and
Customs Services) té la seu a Brussel·les i representa els interessos d’empreses
de logística, transport de càrrega i serveis de duanes, és a dir, transitaris i repre-
sentants duaners. Està en contacte amb la Comissió Europea i altres institucions
comunitàries, i s’ha convertit en una font de consulta per aquestes i treballa en
estreta cooperació amb la FIATA.

Els seus objectius són enfortir i millorar la representació de la indústria del sector
del transport, la logística i serveis duaners a Europa, representar els seus membres
davant de les institucions de la UE, influir en nom dels sectors del transport i la
logística i dels serveis de duana en la legislació de la UE, promoure el transport
i la logística i els serveis duaners davant les institucions de la UE així com de
la societat en general, i assessorar i informar els membres de tota la informació
relativa al seu sector desenvolupada per la UE.

Es pot consultar més
informació sobre la FIATA
i la FETEIA a l’apartat
“Determinació dels
avantatges i inconvenients
dels diferents modes i
mitjans de transport
terrestre” d’aquest mateix
mòdul.

http://fomento.gob.es
http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/ports_i_aeroports/
http://www.clecat.org


Transport internacional de mercaderies 20
Característiques del transport marítim i aeri i gestió de la seva

documentació

L’OMA (www.wcoomd.org) o Organització Mundial de Duanes (World Customs
Organization - WCO) és l’organisme que s’encarrega de vetllar per l’harmonitza-
ció i la normalització dels procediments duaners i l’elaboració de tècniques que
facilitin i protegeixin el comerç internacional.

Els seus objectius són promoure la seguretat i facilitar el comerç internacional,
incloent-hi la simplificació i harmonització dels règims duaners així com la recap-
tació d’ingressos de forma equitativa, eficient i efectiva. També ha de protegir la
societat, la salut pública i la seguretat, desenvolupar les capacitats d’organització,
l’intercanvi d’informació entre totes les parts interessades, millorar el rendiment
i el perfil de les duanes i realitzar investigacions i anàlisis.

Organismes privats del transport marítim i aeri

Entre els organismes internacionals del transport marítim més importants hi ha:

• L’Organització Marítima Internacional (OMI)

• El Consell Marítim Internacional del Bàltic (BIMCO)

• El Comitè Marítim Internacional (CMI)

• La Comunitat Europea d’Associacions d’Armadors (ECSA)

L’OMI o Organització Marítima Internacional (www.imo.org/es) és un organisme
especialitzat de les Nacions Unides i s’encarrega d’adoptar mesures per millorar
la seguretat del transport marítim internacional, prevenir la contaminació que
provoquen els vaixells en el mar i tractar els assumptes de caràcter jurídic com
la responsabilitat civil, la indemnització i el tràfic marítim internacional.

El BIMCO o Consell Marítim Internacional i del Bàltic (Baltic and International
Maritime Councilwww.bimco.org) és l’organització internacional de transport
marítim més gran, formada per més de 2.200 membres de diversos països. El
seu objectiu és facilitar les operacions comercials dels estats membres de l’entitat,
desenvolupar contactes i clàusules tipus, proporcionar qualitat en la informació,
assessorament i educació i promoure pràctiques comercials justes, el lliure comerç
i lliure accés als mercats.

El CMI o Comitè Marítim Internacional (Comité Maritime International co-
mitemaritime.org/Home/0,271,1132,00.html) és un organisme internacional que
pretén unificar el dret marítim internacional. Per fer-ho, promou la creació d’asso-
ciacions de dret marítim i la cooperació amb altres organitzacions internacionals.

L’ECSA o Associació d’Armadors de la Unió Europea (The European Commu-
nity Shipowners’ Associations www.ecsa.eu) és l’organització que representa els
armadors de la UE i Noruega. S’encarrega de promoure els interessos del transport
marítim europeu i la seva indústria a favor dels negocis i el comerç internacional.

Pel que fa al transport aeri, cal destacar l’Associació de Transport Aeri Interna-
cional (IATA), l’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI) i el Consell
Internacional d’Aeroports (ACI).

http://www.wcoomd.org/
http://www.imo.org/es
https://www.bimco.org/
http://comitemaritime.org/Home/0,271,1132,00.html
http://comitemaritime.org/Home/0,271,1132,00.html
http://www.ecsa.eu/
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La IATA o Associació Internacional del Transport Aeri (International Air Trans-
port Association www.iata.org) està formada per diferents companyies aèries
internacionals, més de 250. S’ocupa de desenvolupar el comerç aeri i de realitzar
estudis i controls per millorar el funcionament del transport d’aquest mitjà. Els
seus objectius són facilitar la cooperació entre les línies aèries, promoure el
transport segur, fixar i unificar les tarifes de càrrega trimestralment –atès que tenen
una aplicació internacional–, facilitar la formació d’especialistes de transport aeri
a través de la figura de l’agent IATA de mercaderies i normalitzar els documents
del transport aeri i la seva normativa.

L’OACI o Organització d’Aviació Civil Internacional (International Civil Aviation
Organization www.icao.int) és un organisme especialitzat de les Nacions Unides
que s’encarrega d’abordar els principals problemes de l’aviació civil internacional
i de promoure les normes i reglaments que la fomenten i ordenen.

L’ACI o el Consell Internacional d’Aeroports (www.aci.aero) representa els in-
teressos de tots els aeroports civils davant de la resta d’organismes internacionals,
i promou la cooperació entre ells i la millora de la navegació aèria.

1.3.3 Organismes d’inspecció

Entre aquests organismes hi ha aquells que realitzen les inspeccions, com:

• Els punts d’inspecció fronterera (PIF)

• Els serveis d’inspecció en frontera (SIF)

També tenim els que es preocupen de la seguretat de les càrregues, com:

• L’Organització Mundial de Comerç (OMC)

• L’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI)

• L’Organització Mundial de Duanes (OMA)

• L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA)

L’àrea PIF (punt d’inspecció fronterera) ofereix els SIF (serveis d’inspecció en
frontera) i és la zona on es realitzen els controls sanitaris i no sanitaris de les
mercaderies en frontera. El seu objectiu és agilitzar els processos de control en
frontera i facilitar el pas de la mercaderia. En el cas de Barcelona, l’àrea PIF es
troba a la ZAL (zona d’activitat logística del Prat (bit.ly/2nMnzfW) i a l’Aeroport
del Prat bit.ly/2nyOQDe. En totes dues àrees es realitzen els controls exteriors,
vegetals (fitosanitaris) i SOIVRE.

Al PIF s’identifica com a punt designat d’importació i exportació (PDI/PED) i
recinte duaner habilitat (RAH). I al SIF de l’Aeroport, a més dels indicats abans,
es realitzen els controls de sanitat animal i farmacèutics.

SOIVRE

Servei Oficial d’Inspecció,
Vigilància i Regulació de les
Exportacions. És un servei que
ofereix la Secretaria General de
Comerç i s’encarrega
d’assessorar les empreses que
volen comercialitzar productes
agroalimentaris a escala
internacional, així com
d’inspeccionar i certificar la
qualitat dels productes
agroalimentaris que s’exporten i
s’importen.

http://www.iata.org
http://www.icao.int
http://www.aci.aero/
http://www.portdebarcelona.cat/es/web/port-dels-negocis/sif
http://www.aena.es/es/aeropuerto-barcelona/servicios-inspeccion-en-frontera.html


Transport internacional de mercaderies 22
Característiques del transport marítim i aeri i gestió de la seva

documentació

L’Organització Mundial de Comerç (OMC o WTO) estableix que en el cas
del transport de càrrega, s’ha de fer una inspecció prèvia a l’expedició (PSI)
per verificar, bàsicament, el preu, la quantitat i la qualitat dels articles que
es comercialitzen a escala internacional. Aquesta inspecció la fan empreses
privades especialitzades que disposen de l’autorització corresponent perquè sigui
reconeguda per la duana. A més, pot ser realitzada en els SIF o PIF en el cas que
hi hagi dubtes sobre la càrrega que es vol exportar o importar.

L’OACI i l’OMA han elaborat, conjuntament, tot un seguit de normes que
garanteixen la seguretat de la càrrega en el transport de les mercaderies i que
regeixen les inspeccions que cal dur a terme. Pel que fa al transport aeri, l’OACI
disposa d’una reglamentació per determinar els controls de seguretat que realitza
la inspecció, sempre que sigui possible, i als quals està subjecta la càrrega
abans del seu embarcament en una aeronau. La companyia que s’encarrega de
l’explotació de l’aeronau és la responsable d’aplicar aquests controls de seguretat
al 100% de la càrrega. Amb la finalitat d’evitar duplicitat d’inspeccions, l’OACI i
els estats membres han elaborat unes normes a l’Annex 17 (Seguretat) del Conveni
de Chicago, en què s’introdueixen els règims d’agent acreditat i d’expedidor
reconeguts per la realització dels controls de seguretat del transport aeri de
càrregues. Aquests règims permeten fer la realització de controls de seguretat,
inclosa la inspecció, de manera ascendent en la cadena de subministrament de
la càrrega aèria per entitats autoritzades i amb reconeixement per part de les
autoritats nacionals competents.

Els problemes que es pot trobar la inspecció abans de la càrrega en una aeronau
per poder revisar la mercaderia que s’ha de transportar són els següents:

• Càrrega paletitzada abans de la sortida. Això fa impossible inspeccionar
totalment la mercaderia sense trencar els palets.

• Cada aeroport o línia aèria disposa d’una selecció distinta i limitada de
mètodes i equipaments d’inspecció.

• L’envergadura d’alguns paquets o enviaments agrupats fa que no puguin
passar una inspecció convencional de rajos X, un dels mètodes més comuns
aplicats en instal·lacions aeroportuàries.

• L’embalatge dels paquets pot dificultar la inspecció aeroportuària.

• Es preparen tones de càrrega per a cada vol i únicament es disposa de breus
espais de temps abans de la seva sortida programada. La inspecció de tota
la càrrega per l’explotador d’aeronaus a última hora, abans de partir, pot
alentir el flux de transport aeri i repercutir en la seva competitivitat.

• Atesa la diversitat de la naturalesa i el contingut de la càrrega, s’ha de
seleccionar el millor mètode d’inspecció disponible. Per despatxar alguns
productes, els operadors de seguretat pot ser que necessitin fer servir
diversos mètodes, l’aplicació dels quals podria repercutir en el temps, i
pot ser que aquests mètodes no sempre sigui possible practicar-los en les
dependències aeroportuàries.
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L’AESA o Agència Estatal de Seguretat Aèria depèn del Ministeri de Foment
(www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano) s’encarrega de controlar i gestionar
la seguretat en l’aviació civil espanyola. Ha creat el portal AVSEC CARGO sena-
sa.es/avseccargo per ajudar les entitats que participen en la cadena de transport
aeri. Informa les empreses dels principis de la seguretat de la càrrega aèria i
facilita, sempre que es pugui, les possibles inspeccions de la càrrega.

En el cas de la figura de l’OEA (operador econòmic autoritzat) la duana facilita
les gestions i inspeccions per a aquells que disposen d’aquest certificat. En el
cas del transport aeri, també s’estableix una sèrie de millores que agilitzen i
faciliten els transports dels agents acreditats (RA) i expedidors coneguts (KC),
i es converteixen, així, en transportista AVSEC, fet que proporciona qualitat als
serveis que ofereix.

L’agent acreditat (RA) és aquella entitat que aplica controls de seguretat a la
càrrega conforme als requisits del Reglament [UE] núm. 2015/1998_ANNEX
6.3.2. Aquí s’inclouen les companyies aèries, els serveis de terra (handling) –d’as-
sistència de càrrega i correu–, les empreses integradores de serveis logístics, les
transitàries, les agències de transport i proveïdors de serveis d’emmagatzematge
integrat. Les seves funcions són, entre d’altres, determinar l’estatus de seguretat
que s’ha d’atribuir a cada enviament, aplicar els controls de seguretat conforme
a l’estatus definit i protegir l’enviament davant d’actes il·lícits, quan la càrrega
sigui sota la seva custodia, especialment una vegada classificada la mercaderia
aèria com a apta per ser embarcada en una aeronau.

L’expedidor conegut (KC) és aquella persona que ha fabricat o ha preparat
les mercaderies que es transportaran. També es pot identificar amb el lloc on
s’organitzen i es preparen les mercaderies per poder ser transportades com a
càrrega aèria. Aquest expedidor disposa del certificat KC per a la seva empresa.
És l’anomenat model RAKC, on els agents estan acreditats (RA) i els expedidors
són coneguts(KC).

En el cas que no tingui el certificat KC, cal passar les inspeccions pertinents, ja
que significa que es tracta de càrrega no segura.

1.4 Operadors i agents del transport

En el cas del transport marítim i aeri, per dur a terme les operacions de distribució
de les mercaderies entre l’exportador i importador intervenen, en alguns casos, a
més dels operadors del transport terrestre, una sèrie d’operadors específics com
poden ser, entre d’altres, l’estibador i el consignatari.

Com en el cas del transport terrestre, per un costat, hi ha el carregador o remitent,
que és la persona física o jurídica que disposa legalment de la mercaderia i entrega
la càrrega a la naviliera, al capità o al seu agent (representant duaner, transitari...),
és a dir, al seu transportista, en el lloc i moment pactat perquè sigui transportada
a la destinació acordada i lliurada al receptor, que no és un altre que el destinatari

’Handling’

Assistència que rep una aeronau
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http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano
http://senasa.es/avseccargo/
http://senasa.es/avseccargo/
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Preu que es paga per al transport
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freight en anglès.

o consignatari. Tot i que no és obligatori que ho faci directament, si el carregador
contracta i paga el noli coincidirà amb la figura del noliejador (charterer). En cas
contrari, seran actors diferenciats.

Entre les parts de la relació comercial, exportador i importador, intervenen els
operadors per traslladar les mercaderies i altres organitzacions que es dediquen
a manipular-les. Una d’aquestes parts són els estibadors del port, persones
físiques que s’ocupen de la càrrega i descàrrega d’un vaixell i la distribució,
convenientment, del pes.

Estibadors

Cal distingir la figura de l’estibador del carregador que fa les operacions des del punt de
sortida de la mercaderia del magatzem al port de sortida. L’estibador és un carregador
que disposa d’equipaments de transport i manutenció adequats per a cada tipus de
càrrega. Aquesta figura pren importància amb el desenvolupament del tràfic comercial
de contenidors i la disminució dels costos del noli. El progressiu increment del transport
i la millora dels equipaments tècnics emprats per la càrrega de la mercaderia al vaixell
ha donat lloc a l’aparició d’empreses dedicades a aquesta manipulació, integrant així
els treballadors portuaris en la seva organització. Habitualment cada port disposa d’una
organització d’estibadors pròpia. En el cas del Port de Barcelona és l’Organització
d’Estibadors Portuaris de Barcelona. Hi ha societats d’estibadors en altres ports i diferents
agrupacions que s’ocupen de defensar els interessos dels estibadors de cada port, atesa
la gran responsabilitat que implica aquesta feina.

Les empreses estibadores reben la mercaderia a l’arribada al port, la descarreguen
del mitjà de transport terrestre que la trasllada al port, la ubiquen en la zona
adequada i prevista per ser carregada en el vaixell corresponent en la data prevista
i, finalment, la carreguen a bord en el lloc assignat pel capità. En el cas d’una
importació, les empreses faran el mateix però en sentit invers. És a dir, desestiben
les mercaderies del vaixell. El criteri que es fa servir per mesurar la productivitat
de les empreses estibadores, en l’àmbit internacional, és la quantitat de moviments
de càrrega i descàrrega de contenidors per hora que realitza l’estibadora que opera
en una terminal portuària. Aquesta productivitat es pot analitzar des de diferents
criteris, variables i indicadors. En la logística de les operacions amb contenidors
preval el criteri d’estalvi de costos portuaris derivats del temps d’estada del
vaixell en la terminal, activitat que està en mans dels estibadors i de la correcta
planificació portuària.

Un cop la mercaderia és al port i és estibada, passa a estar en mans del trans-
portista o portador, que assumeix l’obligació d’efectuar el transport. A vegades
apareix un tercer, que és l’empresa subcontractista, aquella que ofereix un servei
de transport marítim o aeri, contractant una altra empresa de transport perquè el
realitzi realment, és a dir, subcontracta el servei de transport. Aquest és el cas
que es pot donar quan es contracta més càrrega de la que pot admetre el vaixell
o avió i se subcontracta una altra empresa perquè faci el transport efectiu de la
mercaderia que la contractada pel carregador o ordenant no pugui transportar. En
aquest cas, el responsable davant del carregador és la primera empresa de transport
contractada, però davant d’aquesta la responsable és l’empresa subcontractada.

L’armador, que pot ser propietari o noliejador, és l’empresa naviliera que
s’encarrega d’equipar, avituallar, aprovisionar, dotar de tripulació i mantenir
en condicions l’embarcació. El representant d’aquest és l’agent marítim o
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consignatari (shipping agency), un agent o intermediari independent que actua
en nom i per compte del propietari d’un vaixell, tant si és una naviliera o un
armador, als ports. S’encarrega d’executar les gestions comercials amb transitaris
i carregadors i les operatives relacionades amb l’estada del vaixell als ports. Serà,
entre altres aspectes, el responsable de gestionar els permisos d’atracament del
vaixell al port, gestionar i contractar els serveis de pràctic i remolcador si són
necessaris, preparar la documentació per a l’autoritat portuària i els serveis de
duana, gestionar i contactar amb les autoritats locals i la capitania marítima,
gestionar el subministrament del vaixell i les reparacions que necessiti, organitzar
i coordinar les activitats amb els estibadors i transmetre les instruccions de
l’armador del vaixell, entre altres.

Aquest consignatari pot ser-ho del vaixell o de la càrrega. En el cas que també
sigui consignatari de la càrrega, assumeix les funcions de comunicar-se amb
els subministradors, proveïdors o receptors de les mercaderies i mantenir-los
informats de l’estat de rebuda o lliurament, proveir la informació sobre els llistats
de navegació i les ràtios de contenidors, tancar els tractes i concloure els acords
sobre la mercaderia, confeccionar i presentar la documentació que es requereixi
respecte a la càrrega (notes, permisos i ordres de lliurament), completar els tràmits
i formalitats necessàries referents al lliurament i rebuda de les mercaderies i
cercar, si així ho indica l’armador, en el cas de danys en la càrrega del vaixell,
els arranjaments necessaris amb les asseguradores, la inspecció marítima, etc.

1.4.1 Agents en el transport marítim i aeri

A l’hora de realitzar les gestions per la sortida i arribada dels vaixells i dels
avions amb les corresponents mercaderies per al trànsit internacional, intervenen
diferents agents: els transitaris, els representants duaners o els agents de duanes i
els corresponsals.

El transitari o forwarder és el professional que projecta, coordina, controla i
dirigeix les operacions necessàries per al transport i la logística internacional de
mercaderies, així com els serveis complementaris, a través de qualsevol mitjà
o via de comunicació. L’activitat del transitari, com a empresa de serveis,
consisteix a ajudar o complementar els exportadors i importadors en l’expedició de
mercaderies fins a la seva destinació final. El transitari s’identifica com a operador
de transport multimodal (MTO).

El transitari coneix la naturalesa general i les característiques de les mercaderies
que s’han de transportar, estudia els itineraris més apropiats i els diferents mitjans
de transport i tria les millors solucions, segons els costos, els temps i la seguretat.
El seu pressupost pot incloure tots els costos del transport des del punt de partida
de la mercaderia fins al final.

Els seus serveis s’inicien quan el client necessita que la seva mercaderia es
transporti a escala internacional. Client i transitari formalitzen alguns tràmits
burocràtics sobre la documentació que acompanya la mercaderia. El transitari

Pràctic

Persona encarregada
d’assessorar el capità en les
maniobres d’entrada i sortida del
port.
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pot assessorar sobre les condicions de venda més favorables per al client gràcies
al coneixement dels incoterms, les regles de la Cambra de Comerç Internacional,
i garanteix la seguretat i el perfecte estat de la mercaderia, ja que els operaris dels
magatzems del transitari decideixen el tipus d’embalatge més apropiat. A més, el
client també pot contractar l’assegurança més adient al seu assessorament.

Un dels avantatges més importants que ofereixen els transitaris és la
seva capacitat d’oferir transports porta a porta, utilitzant les tècniques de
l’agrupatge o consolidació i contribuint, així, a la reducció dels costos del
transport.

Cada vegada es fa servir més el transport combinat terreste-marítim (short sea
shipping) en el qual els camions o els remolcs es carreguen a les bodegues dels
vaixells. Alguns transitaris tenen o gestionen espais a les terminals de càrrega,
ports, aeroports i estacions de ferrocarril, amb la qual cosa les operacions de
càrrega i descàrrega es poden fer més ràpidament.

Quan la mercaderia ha de passar la frontera i completar els tràmits de la duana,
el transitari es pot ocupar de la gestió del despatx, en col·laboració amb els seus
corresponsals, ja que coneix les normatives duaneres de cada país així com les
regles del comerç internacional.

La distribució és l’última etapa de la relació entre la mercaderia i el transitari.
L’agent comercial del productor envia les comandes directament al transitari, que
controla els estocs de la mercaderia en el viatge pel món. El transitari serveix la
mercaderia als nous destinataris quan es concreten les vendes, per la qual cosa la
coordinació entre transitari i client productor pot ser un element clau per a l’èxit
d’exportacions i importacions.

Una altra figura destacable són els coneguts agents de duana, que actualment
s’anomenen representants duaners. El representant duaner és un professional
habilitat per la Direcció General de Duanes i Impostos Especials per presentar
a despatx les mercaderies que han de ser objecte d’importació o exportació.
És el representant legal de l’importador i l’exportador davant les duanes. La
seva intervenció en les transaccions facilita els intercanvis internacionals atès
que assumeix el dictamen pericial duaner, ofereix garanties financeres davant
les administracions i proporciona més seguretat i fluïdesa en les tramitacions i
operacions de pagament.

Els representants duaners són experts en legislació duanera i comerç exterior,
logística i transport, i assessoren l’importador o l’exportador des que s’embala
la mercaderia fins que arriba a destinació.

Entre els serveis que presenten hi ha els despatxos de duana d’importació/ex-
portació, el coneixement de la legislació duanera (règims duaners, política agrí-
cola comunitària, sistemes de preferències generalitzades –SPG–, antidúmping,
aranzels, règim comercial, finançament internacional, serveis duaners, dipòsits
fiscals, receptor-expedidor autoritzat), trànsits nacional i comunitari, inspeccions
duaneres en destí, recursos i reclamacions tributàries-duaneres i coordinació
d’assegurances i avaries.
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A Barcelona hi ha el Col·legi Oficial d’Agents de Duana de Barcelona (COACAB).
Allà hi ha col·legiats els representants duaners disponibles en aquest centre i s’hi
pot consultar i obtenir informació d’interès per als importadors i exportadors en
el moment de realitzar operacions de comerç exterior. Vegeu-ne la pàgina web
a:bit.ly/2mzwwsd

Un tercer agent vinculat amb els transitaris són els corresponsals, que es troben
en altres països o ports i aeroports de sortida i destinació de mercaderies. El
corresponsal és la persona física o jurídica encarregada de mantenir les relacions
de la transitària a l’estranger. En el cas del transitari, el corresponsal es fa càrrec de
les mercaderies i manté informat el transitari de qualsevol informació que sigui del
seu interès o d’interès per al seu client, és a dir, és el responsable de les mercaderies
del client carregador a l’estranger i actua en nom de la transitària.

1.5 Serveis i tipologia de les empreses de transport marítim i aeri.
Transport multimodal i intermodal

El transport aeri i marítim requereix, en la majoria dels casos, transport terrestre,
perquè no totes les empreses carregadores disposen d’un magatzem al port o
aeroport. En aquest cas el transport que es realitza és habitualment multimodal
i intermodal. Tot i que semblen el mateix tipus de transport, ja que es tracta
de transports en què intervenen més de dos mitjans de transport diferents (per
exemple, carretera-marítim-carretera, ferroviari-marítim-carretera, carretera-aeri-
carretera, carretera-aeri...), realment hi ha diferències.

El transport multimodal i l’intermodal es diferencien en el fet que el transport
intermodal fa servir UTI (unitats de transport intermodal), que són el contenidor,
la caixa mòbil o el semiremolc adequat per al transport intermodal. A més,
es requereixen diferents documents segons el mitjà de transport que intervingui
en l’operació, de tal manera que no necessita la intervenció d’operadors: un
dels transportistes s’encarrega d’organitzar tot el procés de l’operació i no es
necessiten intermediaris per dur a terme les tasques de coordinació. Necessita
plataformes logístiques que garanteixin la rapidesa en el canvi del mitjà de
transport intermodal i això fa que el temps de trànsit de la mercaderia sigui
menor que en el transport multimodal i, per tant, amb més eficiència. Per altra
banda, hi ha menys requeriments de seguretat que en el transport multimodal,
així com menys controls, danys i robatoris. Hi ha la possibilitat de fer servir
mètodes tecnològics de seguiment de la mercaderia força efectius i, afegit a una
integració de l’operació, resulta més còmode per a l’usuari. Tot i que els preus
són competitius, resulten més elevats que els del transport multimodal.

En el transport multimodal, a diferència del transport intermodal, tot i que es
garanteix que no hi ha trencament de la càrrega, la mercaderia pot anar dins d’un
contenidor, una caixa mòbil o un palet, el noli és únic i es troba registrat en un
únic document de transport (el FIATA bill of landing). Que l’operació es registri
en aquest únic document significa que es necessita la intervenció d’un operador

http://www.coacab.com/cat/nuestra_profesion/el_agente_de_aduanas
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de transport multimodal (MTO). Com que la mercaderia no està inclosa en una
UTI, es necessiten infraestructures de diferents tipus segons el mitjà de transport
implicat en cada cas. Les principals infraestructures són centres de càrrega aèria,
centres de transport, ZAL i ports secs. El temps de trànsit és més llarg que en
el transport intermodal i hi ha més inspeccions a les vies de comunicació o a les
terminals. És menys eficient que el transport intermodal, perquè el fet de dependre
de les infraestructures locals pot causar retards –si no són adequades–, i es poden
produir errors de coordinació entre alguna de les parts que hi intervenen. Els preus,
però, són més reduïts que els del transport intermodal.

El transport intermodal es basa en la relació de diversos mitjans de
transport que busquen oferir un servei conjunt. D’aquí que un dels
transportadors organitzi tot el transport però amb un document per a cada
mitjà, utilitzant una unitat de transport intermodal (UTI). En canvi, al
transport multimodal hi ha un únic document per a tota la logística, en el
qual recau tota la responsabilitat.

En general, les empreses carregadores ofereixen i gestionen els serveis de conso-
lidació, és a dir, empreses que disposen de mercaderies per transportar i que no
sempre tenen càrregues completes per realitzar una operació de forma eficient
(els petits enviaments representen un cost elevat), agrupen càrregues per ser
més competitius. Aquests serveis eviten la ineficiència en la logística i fan més
rendibles les operacions: això permet aprofitar més els espais en vaixells i avions,
i així disminueixen els costos del transport, un dels objectius de les empreses de
transport i logística.

Hi ha altres tipus d’empreses que s’especialitzen en determinades destinacions,
fet que els aporta una diferenciació i un avantatge competitiu respecte a la
competència. Són qualitats molt valorades en el moment de la contractació per
als possibles clients.

A més de les empreses de transport, en el cas del transport marítim i aeri, cobren
vital importància les empreses de serveis de manipulació de les mercaderies a les
terminals aeroportuàries. En el cas del transport marítim, les estibadores són les
úniques que poden manipular les mercaderies al port.

A la figura figura 1.4 tenim un exemple d’un transport realitzat amb diferents
mitjans: transport per carretera i marítim.
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Figura 1.4. Exemple de transport multimodal

1.6 Marc normatiu per al transport marítim i aeri

En el transport hi ha normatives generals per al sector i específiques per a
determinats mitjans de transport. La normativa en la qual es basa el transport
marítim són:

• Les Regles de York i Anvers

• El Conveni de Brussel·les

• Les Regles de la Haia-Visby

• Les Regles d’Hamburg

• Les Regles de Rotterdam

• El Conveni SOLAS

• El Conveni CSC

Les Regles de York i Anvers van ser publicades per primera vegada el 1877 i
s’ha anat revisant periòdicament a mesura que s’ha considerat necessari. Tracten
l’avaria grossa en el vaixell (general avarage, en anglès) que, segons el Comitè
Marítim Internacional, és quan s’incorre en un sacrifici o una despesa extraordi-
nària intencionadament i raonablement per a la seguretat comuna del vaixell, la
seva dotació, els passatgers i la càrrega, amb la finalitat de preservar d’un perill
els béns compromesos en una aventura marítima comuna.

El Conveni de Brussel·les de 1924 unifica els criteris del coneixement d’embarca-
ment. Ha estat modificat per les Regles de la Haia-Visby de 1924 i posteriorment
per les Regles d’Hamburg de 1978. Aquests tres acords inclouen informació

Als annexos es poden
consultar els diferents
documents que regulen el
marc normatiu del
transport marítim i aeri.
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DEG

Dret especial de gir. Actiu de
reserva internacional, que

disposa d’un valor conferit a les
distintes divises d’acord amb el
valor de les monedes següents:

el dòlar americà dels EUA,
l’euro, el ien japonès, la lliura

esterlina i el renminbi xinès. Es
fa servir per valorar limitar les

indemnitzacions en alguns
problemes de comerç

internacional (bit.ly/2n5BIIe)

sobre el contracte del transport marítim, i hi destaca com s’ha de formalitzar
un coneixement d’embarcament i les funcions, responsabilitats i obligacions
dels operadors de transport marítim que participen un una operació. Amb
posterioritat, es van publicar les Regles de Rotterdam de 2008, que actualitzen els
darrers convenis i protocols i s’hi regulen els drets i obligacions dels carregadors,
portadors i destinataris subjectes a un contracte de transport porta a porta i on hi
hagi una part de l’operació internacional en transport marítim.

L’OMI, que s’encarrega de la seguretat del transport marítim, disposa entre les se-
ves publicacions del Conveni internacional sobre la seguretat dels contenidors
(CSC), en el qual estableix una sèrie de normes estructurals perquè la manipulació,
l’apilament i el transport de contenidors, en les operacions normals, es realitzin
en condicions de seguretat de la vida humana i facilitin, així, el transport interna-
cional de contenidors. Amb el conveni SOLAS (International Convention for the
Safety of Life at Sea) i el pesatge de contenidors (VGM) estableix l’obligació de
verificar el pes dels contenidors abans que siguin embarcats en el portacontenidors.
El fet que aquest pes estigui verificat aportarà més seguretat en les operacions, ja
que així es podran evitar avaries que proquin l’enfonsament, el trencament o altres
problemes en els vaixells i la seva càrrega.

Pel que fa al transport aeri, el marc normatiu principal són la Llei de navegació
aèria, el Conveni de Varsòvia, el Conveni de Chicago, el Conveni de Roma, el
Conveni de Tokyo i el Conveni de Mont-real.

De l’article 102 al 114 de la Llei de navegació aèria es regula el transport de
mercaderies per aquest mitjà de transport i s’indiquen les obligacions i responsa-
bilitats del transportista, així com de l’expedidor i del consignatari (destinatari) en
general.

En el Conveni de Varsòvia de 1929, modificat pel Conveni de Mont-real el 1975,
s’unificaven les regles pel transport aeri internacional, ratificades per Espanya el
1930. Aquest conveni incloïa els acords d’ordenar a les companyies emetre tiquets
pels passatgers, requerir que les companyies emetessin resguards d’equipatge per
l’equipatge facturat, fets impensables actualment, i limitar la responsabilitat de les
companyies a un valor de drets especials de gir (DEG) concrets per cada tipus de
danys.

El Conveni sobre aviació civil internacional o Conveni de Chicago de 1944 regula
aspectes de navegació i tràfic aeri, concretament, sense remuneració. El transport
aeri onerós queda regulat pels acords bilaterals entre els estats i es registraran a
l’OACI.

El Conveni de Roma de 1952 regula la reparació equitativa a les persones
que pateixin danys causats en la superfície d’aeronaus estrangeres, limitant les
responsabilitats que s’originen per no dificultar el transport aeri internacional.
En el Conveni de Tokyo de 1963, ratificat per Espanya el 1969, es regulen les
infraccions i altres actes que s’hagin comès a bord de les aeronaus. Finalment
el Conveni de Varsòvia de 1999, que s’aplica a tot transport internacional de
persones, equipatge o càrrega efectuat en aeronaus a canvi d’una remuneració, se
centra –en relació amb les mercaderies– en la documentació, la responsabilitat

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm
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del transportista per la demora en el lliurament, pèrdua, avaria o destrucció de la
càrrega i la mesura d’indemnització del dany causat.

1.7 Les juntes arbitrals del transport

Els conflictes en el transport marítim suposen grans problemes per a les parts
afectades, ja que són situacions que habitualment suposen greus perjudicis. A
causa de l’excés de casos que es presenten per via administrativa i judicial i la
lentitud d’aquestes vies per solucionar els conflictes –pels problemes sorgits en
l’àmbit de la indústria marítima, el transport i el comerç internacional–, el Comitè
Internacional de Dret Marítim i Transport permet solucionar aquests problemes
mitjançant l’arbitratge o la mediació. Les juntes arbitrals són gratuïtes, no hi ha
costos judicials i tenen un procediment senzill i ràpid. El temps d’emissió del
laude, dictat per una junta arbitral, varia entre un mes o un mes i mig fins a 3 o 6
mesos, en els casos complexos.

En el cas que el conflicte s’origini o es generi en territori internacional, l’òrgan
competent és el Tribunal Competent d’Arbitratge, ubicat a la Haia, tot i que
actualment es reconeix el dret del demandant a poder escollir la jurisdicció de
qualsevol dels països contractants designada de comú acord.

L’ús de l’arbitratge en la pràctica depèn únicament de la voluntat de les parts. És
el mecanisme de resolució de conflictes que es fa servir més en l’àmbit del comerç
internacional, i l’expressió “arbitratge marítim internacional” s’ha generalitzat.

En els contractes de transport és convenient incloure una clàusula arbitral en el
tràfic marítim i aeri internacional, segons calgui, i esperar que tots els països que
hagin ratificat el Conveni de Rotterdam per al transport marítim també ratifiquin
les regles d’arbitratge i, així, poder agilitzar la solució dels conflictes sorgits en
una operació de transport.

El contingut bàsic de
l’arbitratge s’inclou a
l’apartat “Determinació
dels avantatges i
inconvenients dels
diferents modes i mitjans
de transport terrestre”
d’aquest mateix mòdul.
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2. Trànsit i integritat física de les mercaderies en el transport aeri i
marítim

En el transport marítim i aeri són molt importants les condicions de les mercaderi-
es perquè siguin carregades al vaixell o a l’avió. En aquests casos la mercaderia ha
d’anar preparada per fer el trajecte de manera segura des del moment de la càrrega
en origen fins a l’arribada al destí.

Depenent del tipus de producte i el mitjà de transport es fan servir una sèrie
d’elements per assegurar el seu embalatge. A continuació veurem alguns dels
elements que s’han de tenir en compte en l’embalatge (packing) en origen i la
manipulació en el port-aeroport de sortida i la posterior arribada al seu destí.

2.1 Tipus de mercaderia i mitjà de transport

La mercaderia i les condicions pactades en el contracte de compravenda signat són
variables bàsiques que condicionen o poden condicionar el mitjà de transport que
es pot fer servir en alguns casos. Per exemple, en el cas d’enviaments urgents o de
productes peribles, el transport més adequat és l’aeri, mentre que en enviaments
de grans dimensions, de molt de pes o els periòdics i de poc valor és més habitual
fer servir el transport marítim.

El transport marítim és habitual per a grans enviaments a diferents països,
productes de grans dimensions, productes de molt de pes... No es fa servir en
enviaments urgents perquè és un mitjà de transport lent. En el cas de productes
peribles, depenent del tipus de producte que s’hagi de transportar, es fa servir el
transport marítim o no. En el cas de fruita, verdura o productes que poden ser
enviats en contenidors refrigerats, tot i que són productes peribles, es fa servir el
transport marítim: són productes de baix valor i serà el mitjà de transport més
rendible.

El transport aeri és habitual per a enviaments urgents, productes d’elevat valor o
peribles. Així, en el cas d’enviaments de productes d’art, joies o productes que es
necessitin amb urgència a qualsevol punt del món, com és el cas dels medicaments,
el transport més adient és l’aeri.

El transport d’animals vius requereix un tractament especial. Hi ha una normativa
que cal seguir per poder-lo dur a terme i uns protocols per poder validar el seu bon
estat en el moment de la seva arribada al punt de desembarcament o aterratge de
l’avió. En aquest cas cal passar les inspeccions pertinents en cada cas.

’Packing’

Embalatge que requereix la
càrrega que s’ha de transportar i
que és determinat per les
propietats físiques i el mitjà de
transport.
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Cal tenir molt present el tipus de producte, el temps del trajecte, les
condicions que ha de reunir el mitjà de transport i el preu per poder
seleccionar el mitjà més convenient en cada cas.

2.2 Protecció física de la càrrega

Les càrregues que viatgen a bord dels vaixells o avions han d’anar condicionades
en el seu embalatge i complir la norma UNE 49001, publicada per AENOR, que
regula els embalatges. L’embalatge és l’agrupació i protecció de les càrregues que
simplifica la seva manipulació en el transport i emmagatzematge.

L’UNE 49001 indica que l’embalatge marítim és el destinat al transport per mar
i, per tant, està pensat perquè reuneixi la triple condició de resistència, estabilitat
i impermeabilitat: ha de suportar els entrebancs d’una travessia i ha de permetre
que el contingut arribi a destí en bon estat. Aquests embalatges van destinats a
protegir les mercaderies de les condicions meteorològiques i de les temperatures,
entre d’altres.

Quan una mercaderia viatja a la bodega d’un vaixell, ens trobem que en aquest es-
pai es produeixen grans concentracions de calor causada pel vapor i l’estancament
de gasos, que produeixen humitat i corrosió. A més a més, quan el vaixell arriba
al port i s’obren les escotilles, la diferència entre la temperatura interior i exterior
produeix condensació d’humitat a les parets i sostres i això provoca un degoteig
sobre la càrrega. En aquest cas, els embalatges més apropiats no són el cartró, la
fusta o el plàstic, en general, sinó que cal fer servir mitjans de protecció contra els
possibles danys físics i els agents atmosfèrics que es puguin produir.

L’embalatge de fusta es fa servir en moltes ocasions, però perquè arribi en
condicions ha d’anar protegida contra la salinitat del mar i les altes temperatures
que hi pot haver a les bodegues. En general la mercaderia pot anar recoberta
de material aïllant que la protegeixi de la humitat, el deteriorament per la llum
o les olors, o de material inhibidor de corrosió volàtil, que actua formant una
pel·lícula sobre la superfície que cal resguardar. El material que es fa servir més
habitualment per protegir les mercaderies a l’interior de les caixes són les bosses
o els tancaments amb VCI (vapor inhibidor de corrosió), ja que eviten la humitat
i l’oxidació dels productes.

Respecte a l’embalatge pel transport aeri, a l’UNE 49001 s’indica que aquests
embalatges, a més de les condicions requerides pels transports marítims, també
han de ser essencialment lleugers. Això significa que un dels factors més
importants d’un embalatge –per via aèria– és que sigui el menys pesat possible,
però amb la resistència adequada per portar al seu destí un producte en bon estat,
ja que si no reuneix les condicions correctes, es pot prohibir l’embarcament de la
càrrega. Perquè un embalatge aeri sigui més lleuger es pot combinar la fusta de pi
o d’avet amb fusta contraxapada o de fusta amb cartró dur. Per exemple, les caixes
de fullola, resistents, apilables, reutilitzables i lleugeres són una bona solució.
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Per poder aconseguir el millor embalatge per als enviaments que es facin
és convenient estar al dia dels canvis que es van produint en aquest sector,
ja que els embalatges s’adapten i es milloren contínuament a les necessitats
dels carregadors, i faciliten el bon funcionament de la cadena logística.

2.2.1 Senyalització dels embalatges

Per ser transportada, tota mercaderia ha de disposar d’una senyalització correcta,
que indiqui la informació que necessita la persona física o jurídica que hagi de
dur a terme alguna manipulació al llarg de la cadena logística. En aquest cas ens
referim a la senyalització dels palets, caixes i contenidors, així com de les petites
càrregues que es transportin en avió.

En les caixes, els palets o qualsevol altre enviament que estigui agrupat, sempre
s’ha d’indicar la informació per a la manipulació i el transport de la càrrega. A més
del codi de barres que es fa servir per controlar i codificar els productes que conté,
és habitual observar-hi altres dades, com ara la informació sobre temperatures,
la forma de manipulació, la col·locació de la càrrega, etc. Per facilitar aquesta
informació es col·loquen els pictogrames i les dades corresponents a l’exterior
dels embalatges, que en general són estàndards a tot el món.

Pictogrames. Font: Símbolo Calidad
Blog

Alguns exemples de simbologia habitual en el transport són els següents: l’api-
lament, que ens dona informació del màxim de caixes que es poden col·locar a
sobre, el límit d’apilament en quilos i si s’hi pot apilar més càrrega o no, a sobre;
la col·locació, que indica quina és la part que ha d’anar cap amunt; el de centre
de gravetat de l’embalatge; l’estiba, que indica el límit d’estiba de l’embalatge;
les cadenes, que indiquen on s’han de posar per aixecar l’embalatge en el seu
transport; etc.

En el transport aeri, com en el marítim, els palets que es carreguen han d’estar
protegits per assegurar la mercaderia transportada i evitar que es manipuli.
Generalment els enviaments dels palets van coberts per plàstic o qualsevol altra
protecció que eviti la possibilitat de manipular la mercaderia que conté i, a més
a més, a sobre es col·loca una xarxa de protecció. Aquesta xarxa pot estar
fabricada amb diferents fibres tèxtils: naturals, artificials, sintètiques o qualsevol
combinació d’aquests materials.

Aquesta informació és bàsica per carregar caixes a un avió o col·locar les càrregues
en una consolidació, tant en palets com en contenidors.

La informació bàsica de la
senyalització dels
embalatges s’inclou a
l’apartat “Determinació
dels avantatges i
inconvenients dels
diferents modes i mitjans
de transport terrestre”.
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2.3 Tipus i unitats de transport intermodal (UTI)

Els tipus de càrrega que es transporta amb avió o vaixell són a granel o en
contenidor. Per dur a terme aquesta activitat cal agrupar els enviaments en les
anomenades unitats de càrrega o UTI.

Les unitats de càrrega són el conjunt de productes agrupats per facilitar el
seu moviment. Les unitats de càrrega per excel·lència en el transport aeri i
marítim són el contenidor i el palet.

Les seves característiques són la resistència, que permet que es puguin apilar, i
l’estabilitat, que permet col·locar la càrrega de manera segura. Això aconsegueix
maximitzar l’ús de les instal·lacions d’emmagatzematge i l’espai del mitjà de
transport.

Pel que es fa al transport marítim, hi ha vaixells especialitzats per a diferents
productes, com és el cas del petroli, els productes químics, els minerals..., i d’altres
que accepten càrrega general, normalment paletitzada o continguda en caixes de
mesures considerables. En referència al transport aeri, els avions accepten les
càrregues que compleixin les condicions indicades en la normativa aèria i no és
habitual el transport de productes líquids o gasosos, així que el més habitual és
transportar mercaderia paletitzada o en contenidors.

Per al transport de càrrega aeri, ateses les característiques dels contenidors aeris,
és molt habitual el transport a granel i de contenidors en un mateix vol.

2.3.1 Càrrega a granel

La càrrega a granel és aquella que es diposita en el mitjà de transport de forma
unificada, és a dir, paletitzada, o si es tracta de productes d’un volum i pes
considerable, de forma unitària, com pot ser el cas de bobines.

L’ús de la càrrega a granel de palets en la coberta d’un vaixell cada cop està més
en desús, ja que en molts casos les companyies d’assegurances no cobreixen els
productes que es transporten a coberta si poden anar a la bodega. Així, cada dia
més, el disseny dels vaixells de càrrega facilita el transport de les mercaderies
en llocs tancats, de manera que s’intenta evitar els problemes atmosfèrics que
pugui provocar la pluja, per exemple. També hi ha mercaderia que per les seves
característiques necessita un transport refrigerat, com és el cas de molts productes
alimentaris. En aquest cas, podem trobar vaixells que disposen de cambres de
refrigeració i permeten transportar la mercaderia si va paletitzada.

A més de la càrrega sòlida, també hi ha la càrrega a granel líquida o gasosa. Les ca-
racterístiques d’aquestes càrregues han fet que es disposi de vaixells especialitzats
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per transportar aquests tipus de mercaderies, ja que per les seves característiques
i condicions tenen un tractament, en molts casos, especial. Aquest és el cas de
productes que poden tenir un fort impacte mediambiental en cas de fuita. Els
vaixells de càrrega a granel per a aquests productes disposen d’uns tancs on es
transporten de manera segura. Són vaixells que disposen d’una infraestructura
molt especial i estan dotats d’unes mesures de seguretat específiques. És el cas
del petroli i altres productes químics, per exemple.

2.3.2 El contenidor

Actualment, els contenidors incrementen el seu pes en el trànsit de mercaderies
a tot el món. Un contenidor és una caixa reutilitzable, dissenyada i construïda
en condicions especials, que facilita el trasllat de mercaderies i que està proveïda
d’accessoris que faciliten la seva manipulació en diferents operacions del transport
de mercaderies. S’usa específicament per al transport marítim.

En el transport per carretera i ferroviari es fa servir, bàsicament, per desplaçar-lo
des del punt on s’ha carregat el contenidor al vaixell i, una vegada arriba al port
de destí, es transporta una altra vegada per carretera o amb tren fins al seu destí
final, i a la inversa. Els contenidors del transport marítim són diferents dels del
transport aeri.

La seva grandària ve regulada pel CSC, en què es diu que l’àrea que ocupa ha de
ser entre 7 i 14 metres quadrats i, segons l’ISO 668, és d’almenys 1 metre quadrat
per als contenidors de càrrega aèria.

Els contenidors que es fan servir són de 20’, 40’ o 45’ (peus). Fins fa poc els més
emprats eren els de 20’ i 40’, però cada dia es fan servir més contenidors de 45’.
Un contenidor de 20’ equival a mig camió i un de 40’, a un camió complet.

Les mesures estàndard són:

• 20’ = 5,9× 2,33× 2,41 m, és el que s’anomena TEU (twenty-feet equivalent
unit)

• 40’ = 2 TEU, és el que s’anomena FEU (forty-feet equivalent unit)

• 40’ high cube (HC) = 11,99 × 2,33 × 2,68 m

• 45’ = 13,5 × 2,33 × 2,41 m.

Aquestes mesures són aproximades: depenent del fabricant poden variar una mica,
tot i que sempre compleixen les mesures mínimes que indica l’ISO 668.

Identificació del contenidor

El CSC obliga a incloure el codi del propietari a cada contenidor (3 lletres
majúscules), l’identificador de la categoria de l’equip (una lletra majúscula), el

Història del contenidor

El primer viatge transatlàntic de
contenidors es va fer el 1956 i va
anar des de Nova York fins a
Rotterdam. El seu creador va ser
McLean, i amb la creació de la
naviliera SeaLand es va iniciar el
transport de mercaderies
internacional amb aquesta unitat
de càrrega.

CSC

Conveni internacional sobre la
seguretat dels contenidors

La indicació d’una cometa
darrere d’un número (’)
simbolitza que es mesura
en peus, que és la mesura
dels contenidors marítims.
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número de sèrie (6 dígits) i un dígit de control (una xifra, que es calcula segons els
dígits anteriors i permet evitar errors). Aquest codi és el que s’anomena matrícula
del contenidor, i les ISO 2716 i 6346 indiquen quina informació ha de contenir i
com s’assigna.

El codi del propietari és únic i identifica el propietari del contenidor. L’assigna
i es registra a la BIC (Bureau International des Containers et du Transport
Intermodal). Per exemple, TCI és el codi assignat a TITAN CONTAINERS
INTERNACIONAL.

El codi d’identificació de la categoria del contenidor és U per als contenidors de
transport de mercaderies, J per a caixes mòbils i Z per als remolcs i bastidors. Així,
en el cas d’un contenidor en general el quart codi serà U.

El número de sèrie són els 6 dígits que hi ha després del codi d’identificació de la
categoria.

El dígit de control o xifra d’autocontrol és el codi que verifica i valida els codis
anteriors. Es calcula seguint els passos següents, tal com indica l’ISO.

Exemple de càlcul de la identificació d’un contenidor

1. Equivalents numèrics del codi del propietari del contenidor, de l’identificador de la
categoria i del número de sèrie. Vegeu la taula 2.1.

Taula 2.1. Valor equivalent del codi del propietari i de l’identificador de la categoria

Lletra Valor
equivalent

Lletra Valor
equivalent

A 10 N 25

B 12 O 26

C 13 P 27

D 14 Q 28

E 15 R 29

F 16 S 30

G 17 T 31

H 18 U 32

I 19 V 34

J 20 W 35

K 21 X 36

L 23 Y 37

M 24 Z 38

2. Número de sèrie. Cada valor numèric equivalent anterior s’ha de multiplicar per un factor
de ponderació entre 20 i 29. El 20 s’aplica a la primera lletra del codi del propietari, i va
incrementant-se la potència a les següents.

Per exemple, si el contenidor té un codi TCIU001234, aquest càlcul és igual a:

• T = 31 · 20 = 31 · 1 = 31

• C = 13 · 21 = 13 · 2 = 26

• I = 19 · 22 = 19 · 4 = 76
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• U = 32 · 23 = 32 · 8 = 256

• 0 = 0 · 24 = 0 · 16 = 0

• 0 = 0 · 25 = 0 · 32 = 0

• 1 = 1 · 26 = 1 · 64 = 64

• 2 = 2 · 27 = 2 · 128 = 256

• 3 = 3 · 28 = 3 · 256 = 768

• 4 = 4 · 29 = 4 · 512 = 2.048

3. Mòdul. La suma dels productes obtinguts en el càlcul anterior s’ha de dividir per 11
(mòdul) i la part entera del quocient es multiplica per 11. La diferència entre aquests dos
valors (la suma inicial i el resultat d’aquest càlcul) ens dona el dígit de control (és el mòdul
11 de la suma dels productes). És per aquest motiu que a la taula 2.1 els valors 11, 22 i 33
s’ometen per ser múltiples d’onze.

Així, seguint amb l’exemple anterior:

• Tenim que la suma és igual a 3.525

• La divisió entre 11 és
3.525

11
= 320, 45

• Una vegada disposem del resultat, la part entera (el nombre obtingut sense decimals) s’ha
de multiplicar per 11: 320 · 11 = 3.520

4. Valor de la xifra o dígit de control. La xifra de control és la diferència entre els dos valors
calculats anteriorment. Així, el dígit de control és la resta de la divisió de la suma dels
productes per 11.

En l’exemple és 3.525˘3.520 = 5. Si es vol evitar la duplicitat resultant de l’adopció de la
xifra 0 per una resta de 0 a 10, es recomana evitar els números de sèrie que comportin una
resta igual a 10.

Així, tenim que en l’exemple el codi CSC és TCIU001234-5.

Les indicacions de càrrega útil o pes net de cada contenidor es poden consultar a
les seves portes. Un contenidor de 20’ permet una càrrega màxima aproximada
de 23 tm, el de 40’ aproximadament de 26 tm i el de 45’ aproximadament de 26
tm, sempre que el volum ho permeti. La càrrega màxima de cada contenidor varia
segons la naviliera i el tipus de contenidor.

Porta d’un contenidor amb
indicacions de mesures i codi del
propietari

Tot i que hi ha una diferència d’espai entre els 40’ i 45’, no és així pel que fa a
la càrrega, ja que tots admeten una càrrega igual o semblant (però els més grans
admeten més volum de càrrega). Aquesta és la raó per la qual es fan servir aquests
contenidors sobredimensionats respecte als habituals.

A més d’aquesta informació, al contenidor, i concretament a la placa CSC, hi
ha els codis del país d’origen, les dimensions (4 dígits: 2 sigles per al tipus de
contenidor i 2 per a la grandària - llarg i alt), la tara (pes del contenidor buit), la
càrrega màxima (càrrega útil - payload) i el pes màxim brut, informació bàsica
per poder seleccionar un contenidor per a l’operació que cal fer.

Vegeu una placa CSC a la figura 2.1.
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Figura 2.1. Placa CSC

Tipus de contenidors

Els tipus de contenidors que es fan servir en el transport marítim són els següents:

• Dry van: contenidor estàndard de 20’, 40’ i 45’. És un contenidor hermètic
i sense ventilació. És el més utilitzat en el transport marítim perquè permet
transportar gairebé tot el tipus de càrrega seca normal en palets, caixes, etc.

• High cube: contenidor estàndard de 40’ i 45’. Té les mesures i les
característiques de l’estàndard de 40’ i 45’, però disposa de més altura, apro-
ximadament quasi 3 metres. És convenient per a càrregues voluminoses.

• Reefer: contenidor de 20’, 40’ i 45’. Disposa d’un sistema de conservació
de fred o calor i termòstat. En general, ha d’anar connectat al vaixell, la
terminal, el camió o el tren, si és possible, o a un generador extern. És ideal
per transportar productes alimentaris.

• Isoterm: contenidor de 20’ i 40’ per a productes que requereixin tempe-
ratures constants. Pot anar connectat o no al mitjà de transport i terminal,
depèn del material de fabricació i les característiques pròpies del contenidor
en si. En el cas que no vagi connectat requereix una manipulació especial
per mantenir la temperatura constant en tot moment. És ideal per a vegetals
i productes alimentaris.
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• Open top: contenidor de 20’ o 40’ obert per la part de dalt. La càrrega
pot sobrepassar la part superior, però s’ha de pagar un suplement en funció
de la càrrega que no es pugui haver carregat, ja que no s’hi poden posar
contenidors, a sobre. El preu d’aquest contenidor és força elevat i no resulta
rendible per a les companyies marítimes i navilieres, atès que provoca un
desaprofitament d’espai als vaixells. No es fa servir gaire en el sector, tot
i que és ideal per transportar mercaderies que necessiten aquest espai per
sobre, és a dir, mercaderies voluminoses.

• Open side: contenidor de 20’ i 40’, obert per un dels costats. Es fa servir
per a mercaderies que no es poden carregar per la porta del contenidor.

• Flat rack: contenidors de 20’ i 40’, són semblants a plataformes perquè no
disposen ni de sostre ni de parets als costats, fins i tot potser no tenen alguna
de les parets del davant o del darrere. Com que les parets del davant i del
darrere poden ser abatibles, permet plegar-lo i apilar-lo per emmagatzemar-
los i traslladar-los buits. Són ideals per a maquinària i càrregues amb vores
irregulars. Igual que els open top els seus costos són elevats. Varien en
funció de la càrrega que es deixarà de carregar.

• Plataforma: contenidor de 20’ i 40’. Es tracta d’una plataforma amb les
mesures dels contenidors estàndard. És ideal per transportar maquinàries i
càrregues de gran volum i pes.

• Tank: contenidor de 20’, 40’ i 45’, el més habitual és el de 20’. Es tracta
d’una cisterna formada per un tanc i una carcassa. S’utilitza per transportar
líquids a granel. Com a alternativa a aquest contenidor ha sorgit el flexitank,
que és un dipòsit flexible d’un únic ús que s’infla i va introduït dins d’un
contenidor estàndard. Els flexitanks són l’opció econòmica dels tank, però
no són aptes per transportar materials perillosos.

• Plegable: contenidor de 20’ i, previsiblement, de 40’ completament plega-
ble. És un contenidor dry van que permet transportar càrrega estàndard
i quan està buit es pot retornar plegat, així, aprofita al màxim l’espai del
vaixell i dels mitjans de transport terrestres.

Contenidors aeris. Font: Wikipedia

En el transport aeri, a diferència dels de transport marítim, els contenidors que
es fan servir són els anomenats ULD (unit load device). Els contenidors aeris no
sempre s’adapten a tots els avions. El model de contenidor aeri més general és
l’anomenat Igloo: pel seu disseny, amb un o dos angles, s’adapta al fuselatge dels
avions de càrrega.

Els codis aplicats per la IATA en la seva classificació són els següents:

• AKN: disposa d’un angle.

• AKH: disposa de dos angles.

• AMA/AMP/AaP: és un quadrat.

• RMP/RAP: és un quadrat. Isotèrmic.
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PIF

Punt d’inspecció fronterera

• RKM: disposa d’un angle. Isotèrmic.

• KMP: és per al transport d’animals vius.

El precinte és l’element que es fa servir per assegurar la càrrega mentre és
transportada. És un segell de seguretat que es col·loca sobre els mecanismes de
tancament per assegurar que no s’obri sense prèvia autorització. Una vegada es
col·loca no es pot treure sense destruir-lo.

La col·locació del precinte va acompanyada d’un document en què s’inclou la data,
l’hora, el número de precinte i la signatura de la persona que correspongui, és a
dir, la responsable de verificar l’estat de la càrrega. La seguretat dels contenidors
és molt important i molts països estan subjectes a l’ISO 17712:2013.

En el moment que s’ha carregat un contenidor es posa un primer precinte en
aquest lloc. En el cas dels agrupatges o consolidacions són aquestes empreses
les encarregades de col·locar-lo una vegada s’hagi completat la seva càrrega.

Les terminals de sortida o arribada disposen de certificat de qualitat, cosa que
aporta més seguretat a la operació. Així, tenim un primer precinte, que és que
col·loca el carregador, i un precinte que col·loca la terminal on arriba o d’on surt
un contenidor. Si aquest va a inspecció (al PIF), el precinte s’ha de trencar i
reemplaçar-lo una vegada finalitzi la inspecció.

Càrrega

Un contenidor pot anar amb càrrega completa o en agrupatge. En el transport,
aquestes càrregues es coneixen com a FCL (full container load), per a càrregues
completes, o LCL (less container load), per a càrregues parcials.

Si a la documentació consten les sigles FCL/FCL, significa que el contenidor s’ha
carregat amb mercaderies d’un únic exportador i que es descarregarà també al
magatzem d’un importador. Si els enviaments són iguals o superior a 15 m3 es
recomana contractar un FCL, encara que no vagi complet.

Si a la documentació consten les sigles LCL/LCL significa que el contenidor
està carregat amb mercaderies de diferents exportadors, és a dir, el contenidor
es comparteix amb altres persones. En alguns casos la desconsolidació del
contenidor es realitza en un mateix lloc, però en d’altres el contenidor pot anar
transitant per diferents ports i destins on es realitzen descàrregues parcials, fet que
obliga obrir-los i manipular-los en diferents punts. Això comporta més risc per a
les mercaderies. Si els enviaments són inferiors a 15 m3, es recomana contractar
un LCL. En aquest cas es paga per l’espai que ocupa cadascun dels carregadors i
el cost és superior al d’un FCL en termes de metres cúbics.

Els enviaments classificats com a FCL/LCL són aquells en què el contenidor ha
estat carregat per un únic exportador, però serà descarregat en o per a destinataris
distints. Els LCL/FCL són aquells en què el contenidor ha estat carregat per
exportadors distints però serà descarregat per un únic destinatari.
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En aquests casos tenen els avantatges i els inconvenients de les dues formes de
càrrega completa o parcial. L’avantatge en el primer cas (FCL/LCL) és que el
cost és menor, però té com a inconvenient –si el contenidor és descarregat en
ports diferents– que la manipulació de la mercaderia és més arriscada. En el cas
d’un enviament LCL/FCL té com a inconvenient que el seu cost és superior a un
FCL, però, a canvi, si té un únic destí de descàrrega, el risc de manipulació de la
mercaderia és mínim.

Un contenidor es pot carregar amb palets, caixes o altres unitats, si són productes
específics, com ara vehicles. Així, que es puguin carregar més o menys caixes
de diferents mides, bovines grans, petites, sacs o qualsevol altre paquet depèn
de les mides que tinguin. Actualment moltes empreses ja faciliten aplicacions o
eines informàtiques per calcular quantes caixes o paquets poden carregar en un
contenidor, així com quin serà el cost del transport de la càrrega consultada. La
capacitat de càrrega en m3 d’un contenidor de 20’, orientativament, és de 33,2
m3. Així, depenent del volum de les càrregues, s’hi poden introduir més o menys
unitats.

2.3.3 El palet

El palet és una de les unitats de càrrega que es fa servir per agrupar i organitzar
les càrregues dins dels contenidors marítims.

Hi ha palets de fusta, plàstic i altres fibres derivades de la fusta o el plàstic. Els
més habituals són els de fusta, tot i que el seu ús va minvant a favor del plàstic.
Cal tenir en compte que l’ús del palet de fusta requereix un certificat fitosanitari
(Normativa ISPM-15) per validar que la fusta està tractada i reuneix les condicions
per entrar al país de destí.

Depèn del tipus de palet, es podran carregar més o menys contenidors. Així, els
contenidors de 20’ permeten la càrrega d’11-12 europalets o 9-11 palets estàndard;
el contenidor de 40’, 23-24 europalets o 20-21 palets estàndard, i el de 45’, uns
27 europalets o uns 24 palets estàndard. En el cas dels contenidors de mesures
no estàndard, és a dir, els anomenats contenidors pallet wide, tenim que els de 20’
permeten la càrrega de 14 europalets o 10 palets estàndard, el de 40’ permeten
la càrrega d’uns 30 europalets o 24 palets estàndard, i els de 45’, al voltant
de 33 europalets o 26 palets estàndard. La càrrega en contenidors pallet wide
s’organitza de manera que s’aprofita al màxim l’espai que té, i així s’eviten, també
al màxim, els espais entre els palets carregats. Com que les mesures varien segons
la naviliera fabricant, aquests números són orientatius.

En el cas del transport aeri, els palets han de reunir –igual que els contenidors–
unes condicions específiques, i entre elles destaca el pes. A més de la normativa
de mesures que indiquen l’ISO i la IATA, també hi ha la normativa sobre seguretat
que dicta l’OACI. Pel que fa a les càrregues paletitzades s’indica que han d’anar
lliures de sabotatge, és a dir, la càrrega ha d’estar completament coberta en tota la
seva superfície, inclòs el palet. I, a més a més, ha d’estar ben subjecta, precintada

Un exemple d’una
aplicació per realitzar el
càlcul de caixes que es
poden carregar a un
contenidor és el facilitat
per Winnergo:
bit.ly/2mCbqtO.

La informació bàsica de
les mesures dels palets
s’inclou a l’apartat
“Determinació dels
avantatges i inconvenients
dels diferents modes i
mitjans de transport
terrestre”.

http://www.winnergo.cl/calculadora-cajas-caben-contenedor
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Trincatge

Acció de subjectar o assegurar
amb trinques (cordes, cables,

cadenes, etc.) els paquets, caixes,
palets, contenidors i, en general,

qualsevol mercaderia
transportada a bord del mitjà de

transport per poder prevenir i
evitar danys en la càrrega i el

mitjà de transport.

’Stradder carrier’ i ’reach
stacker’

Grues que desplacen els
contenidors per les instal·lacions

de la terminal del port.

i embalada. Si la mercaderia és més petita que la superfície del palet, el film de
plàstic ha de cobrir la mercaderia i tot el palet.

Entre els materials amb què es fabriquen els palets per al transport aeri destaquen
la fibra de fusta premsada, el poliestirè, l’alumini, el cartró, entre d’altres. Són
materials que pesen poc i que suporten el pes de la mercaderia.

2.4 Manipulacions de la mercaderia

Els factors que s’han de tenir presents en la cadena logística del transport marítim
i aeri són: l’estiba, el trincatge, la desestiba, la càrrega i la descàrrega de la mer-
caderia en els diferents mitjans de transport i, si és necessari, el transbordament.
El transbordament és necessari quan no hi ha una ruta directa al destí o quan hi
ha alguna situació concreta que fa necessari transbordar la mercaderia a un altre
vaixell o avió.

Cal prestar especial atenció a la manipulació de les mercaderies perquè és un dels
factors que més problemes provoquen en les mercaderies que són transportades.

En el cas del transport marítim, depenent de si es transporta la mercaderia a granel
o en contenidor, les manipulacions poden provocar riscos més o menys greus. La
càrrega a granel té riscos més importants que la càrrega en contenidor, ja que
davant d’un conflicte durant la càrrega, es pot observar si ha patit algun desperfecte
o no. Això no passa en el cas del contenidor: una vegada es diposita la mercaderia
dins del contenidor i es precinta, la mercaderia es perd de vista fins al moment que
es torna a obrir.

Els moviments que es produeixen en el cas del contenidor són diversos: el primer
és el viatge del contenidor per carretera, amb tots els problemes que puguin sorgir a
la carretera per on es transiti. Una vegada el contenidor arriba al port, una stradder
carrier pot encarregar-se d’agafar el contenidor del camió i deixar-lo en el punt
assignat per, posteriorment, carregar-lo al vaixell. També pot ser desplaçat amb
una reach stacker. En el cas que el contenidor arribi al port en tren, és més fàcil
manejar-lo amb una reach stacker. Aquestes grues col·loquen el contenidor en el
punt de la terminal marcat perquè després es pugui carregar al vaixell. Quan s’ha
de carregar el vaixell, la càrrega es transporta davant del moll de càrrega i una grua
pòrtic s’encarrega de dipositar-la-hi. Aquí s’observa la gran manipulació que es
fa d’un contenidor i la quantitat de moviments que comporta. Com ja s’ha indicat,
la seguretat de la càrrega d’un contenidor és important per evitar incidències en
la mercaderia carregada, ja que l’estiba al vaixell implica molts moviments.

Els moviments que es duen a terme dins del port són les manipulacions conegudes
com a estiba i són les activitats que realitzen, exclusivament, els estibadors.
Aquestes manipulacions es realitzen, cada cop més, amb més tecnologia. Per
transportar els contenidors pel port fins al vaixell es fan servir diferents grues per
a contenidors; les grues pòrtic es fan servir per carregar els contenidors al vaixell.
Entre aquestes grues destaquem les reach stacker i les stradder carrier, tot i que
també hi ha les terminals tractores.
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Les reach stacker són grues que es caracteritzen per facilitar la manipulació del
contenidor des del mitjà de transport terrestre. Depenent del tipus, poden tenir
característiques diferents. Per exemple, hi ha models que permeten una capacitat
de càrrega fins a 45 tm, i una altura d’elevació d’un contenidor ple de fins a 6
altures i un contenidor buit de fins a 8 altures. En el cas que els contenidors
arribin al port amb tren, és millor fer servir una reach stacker per descarregar-los
(o carregar-los).

’Reach stacker’. Font: Wikipedia

Les stradder carrier són les que més es fan servir als ports per desplaçar i ubicar
els contenidors que es descarreguen dels camions en el lloc de la terminal assignat
per, després, estibar-los al vaixell. Depenent del tipus que siguin, igual que
les reach stacker, poden tenir característiques diferents i disposar de més altura
d’apilament, tot i que algunes terminals descarreguen els camions amb grues
pòrtic, també. ’Stradder carrier’. Font: Wikimedia

Una terminal tractora és un cap de vehicle amb una plataforma que permet la
descàrrega dels contenidors directament sobre la plataforma (i al contrari per
poder-lo desplaçar).

A més de les grues per moure amb flexibilitat els contenidors pel port, també hi
ha les grues pòrtic, que són de dimensions més grans i permeten el moviment del
contenidor al port i l’estiba al vaixell. En aquest cas, es distingeix entre les grues
pòrtic sobre rails o rodes i les grues pòrtic per a contenidors ubicades al moll.

La grua pòrtic eleva la càrrega mitjançant un muntacàrregues instal·lat a una biga,
que està subjecta a dos o més suports, els quals es poden desplaçar. Normalment
van ubicades en riells, tot i que també poden disposar de rodes.

Les grues pòrtic permeten el moviment dels contenidors entre les fileres de la
terminal, mentre que les que s’ubiquen al moll de càrrega estiben els contenidors
al vaixell. Com més grues pòrtic hi hagi en un moll, més ràpida serà l’estiba dels
contenidors a un vaixell.

2.4.1 Estiba

L’estiba és la tècnica que s’encarrega de col·locar la càrrega a bord perquè pugui
ser transportada de manera segura, evitant que pugui haver-hi problemes en la
càrrega, ocupant el mínim espai possible i reduint al mínim les demores en el port
de càrrega i descàrrega.

Els objectius d’una correcta estiba són els següents:

• Aprofitar la capacitat del vaixell per poder albergar la màxima càrrega
possible.

• Fer l’estiba de manera que les operacions portuàries es facin com més de
pressa millor.

Grua pòrtic: grua que
aixeca contenidors per
dipositar-los en diferents
punts de les terminals o del
vaixell.
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• Programar l’estiba de manera que la càrrega es col•loqui per ordre de rotació
del viatge –tenint sempre present el pes–, i perquè es pugui descarregar
sense demores ni riscos.

La seguretat en l’estiba és bàsica i va lligada a la forma i al lloc del vaixell on cal
acomodar la mercaderia amb un determinat embalatge, tenint en compte, a més a
més, la seva destinació. Actualment, aquesta operació es du a terme amb mitjans
tecnològics. Per poder realitzar una estiba correcta, la terminal ha de conèixer
el pes del contenidor (VMG): això permet ubicar els contenidors correctament
i distribuir el pes de forma que s’aconsegueixi estabilitat al vaixell que ha de
realitzar el transport.

2.4.2 Desestiba

La desestiba és l’operació inversa a l’estiba, és a dir, l’operació que es du a terme
en el cas de les importacions en la descàrrega dels contenidors del vaixell al port
de destinació.

2.4.3 Trincatge

El trincatge són les tècniques que es fan servir per evitar els moviments del
contenidor en la travessia del portacontenidors i per protegir la càrrega, el
contenidor i el vaixell de possibles danys.

El trincatge de la càrrega és molt important, tant de la mercaderia carregada a dins
del contenidor com del contenidor al portacontenidors. En el cas de la mercaderia
ubicada dins d’un contenidor, si aquest presenta espais buits, cal trincar-la a les
parets i punts disponibles del contenidor. En el cas del trincatge dels contenidors,
una vegada el contenidor s’ha col·locat al lloc on ha de viatjar, l’estibador col·loca
les trinques corresponents al contenidor per assegurar-lo. Així doncs, l’objectiu
del trincatge és immobilitzar el contenidor durant el viatge.

2.5 Infraestructures logístiques

El desenvolupament de l’activitat logística i els canvis que es produeixen en el
sector del transport marítim i aeri suposen la creació i l’adaptació d’espais o
centres logístics. Les infraestructures logístiques són espais especialment creats
perquè les entitats que allí s’instal·lin puguin optimitzar el transport i el valor afegit
que desenvolupen les cadenes de transport. Són nusos de connexió que ajuden a
millorar l’eficiència logística, la competitivitat de les empreses i l’ús racional dels
terrenys i les infraestructures.
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Les infraestructures logístiques relacionades amb el transport marítim i aeri
requereixen unes condicions especials:

• Terrenys: els ports de mercaderies requereixen grans espais per poder
dipositar contenidors i altres productes transportats en vaixell. El fet que
cada vegada es disposi de vaixells de més capacitat de càrrega fa que les
instal·lacions portuàries s’hagin d’adaptar. Igual que els ports, els aeroports
també es troben amb continus canvis tecnològics i amb avions amb més
capacitat de càrrega.

• Manteniment dels mitjans de transport: tota infraestructura ha de disposar
d’un apartat per proporcionar al mitjà de transport el manteniment necessari.
En aquest cas, les instal·lacions portuàries disposen de drassanes habilitades
per fer-ho, igual que els aeroports. Aquest és un servei que cobra importàn-
cia, atès que el fet de facilitar-lo és un dels factors que tenen presents moltes
empreses per instal·lar-se a la plataforma logística i treballar amb el port o
l’aeroport més proper.

• Medi ambient: el transport marítim és un gran contaminant, tot i que en
funció de les milles recorregudes –i si el comparem amb el transport per
carretera–, el seu índex de contaminació és molt més baix. El transport
aeri és el més contaminant de tots els mitjans de transport. Hem de tenir
present que la contaminació no és únicament atmosfèrica, sinó que també
és acústica. El soroll que provoquen els avions crea problemes de salut en
tots aquells que viuen a prop dels aeroports, així com el trànsit de camions
per entrar als ports i carregar o descarregar. Aquests són aspectes molt
importants que cal tenir en consideració quan es parla de les plataformes o
infraestructures logístiques, atès que és un dels factors que més problemes
crea.

• Connexió: la connexió entre les vies de comunicació és un factor fonamental
en una infraestructura logística. La disponibilitat de vies de transport
terrestre al voltant del port són punts que faran més o menys atractiu,
pels usuaris, l’ús d’aquestes plataformes. Habitualment les infraestructures
logístiques s’ubiquen al voltant de vies ràpides pel transport per carretera o
xarxa ferroviària, sempre que es pugui. En el cas dels ports, cada cop més
s’habiliten i adeqüen accessos segons les necessitats del mercat.

La UE disposa d’una gran política de gestió de les infraestructures del transport i
de grans dispositius de seguiment i millora entres les vies de connexió que confor-
men la seva xarxa de distribució de mercaderies. Dintre de la seva organització, la
Comissió Europea de Transport i Mobilitat gestiona tots els aspectes relacionats
amb el transport, incloent-hi les seves infraestructures.

La situació geogràfica i el gran nombre de població, fa que la UE sigui un punt
de distribució de mercaderies força important en el món. Hem de tenir present
que la població de la UE supera les 500.000.000 persones, i això implica un gran
nombre de consumidors i de productors, fet que afavoreix el comerç internacional
per interès de diferents països. Una gran part dels productes que es comercialitzen
arriben via marítima de la resta del món; per poder introduir-los, la UE disposa
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de més de 1.200 ports i una grandíssima quantitat d’aeroports que fan que la seva
connexió amb la resta del món sigui molt viable.

Entre els ports que hi ha a Europa, en tenim alguns dels més ben valorats i de
més activitat del món, com són els ports de Rotterdam (Països Baixos), Anvers
(Bèlgica), Hamburg (Alemanya), Bremerheven (Alemanya), València (Espanya),
Algesires (Espanya), Felixtowe (Regne Unit), Ambaril (Turquia), Piraeus (Grècia)
i L’Havre (França).

Pel que fa a Amèrica, els ports més importants són: Los Angeles (EUA), Long
Beach (EUA), Nova York (EUA), Savannah (EUA), Santos (Brasil), Northwest
(EUA), Colón (Panamà), Balboa (Panamà), Cartagena (Colòmbia) i Manzanillo
(Mèxic).

Els ports que destaquen internacionalment pel seu volum de transport són: Xangai
(Xina), Singapur (Singapur), Shenzhen (Xina), Ningbo (Xina), Hong Kong (Xina),
Busan (Corea del Sud), Guangzhou (Xina), Dubai (Emirats Àrabs) i Tianjin
(Xina). Aquests ports poden variar amb el temps, però orientativament es
mantenen.

Cal destacar que els ports de més moviment d’àmbit mundial són els asiàtics, atès
al seu gran volum de producció. Els de més volum a la resta del món són el port de
Santos (Brasil) i els de Colón i Balboa (Panamà) a Amèrica, i el port de Rotterdam,
a Europa.

2.5.1 Plataformes logístiques

Les plataformes logístiques relacionades amb el transport aeri en l’àmbit tècnic
no existeixen, és a dir, no es disposa de plataformes especialitzades en el transport
aeri. Però sí que es disposa d’unes instal·lacions per a la càrrega i descàrrega de
la mercaderia transportada per via aèria.

En els aeroports, algunes empreses que hi operen poden disposar de magatzems
amb accés a les pistes de càrrega de les mercaderies, com és el cas, per exemple,
de DHL a l’aeroport de Barcelona. En altres casos el mateix aeroport facilita un
espai per dipositar les càrregues que hagin d’anar en un vol en l’espai reservat;
són els anomenats centres de càrrega aèria.

A causa del gran volum de moviment del transport marítim, s’han creat platafor-
mes logístiques, però no totes estan ubicades al voltant del port d’embarcament o
desembarcament. És el cas dels ports secs.

Port sec

El port sec va lligat amb el port marítim. D’acord amb la UNCTAD, un port sec
“són les instal·lacions no costeres d’ús públic, distintes d’un port i d’un aeroport,
aprovades per un organisme competent, equipades amb instal·lacions fixes i
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que ofereixen serveis per manipular i emmagatzemar temporalment qualsevol
mercaderia, fins i tot contenidors –que és considerada en trànsit a efectes duaners-,
per qualsevol mitjà de transport de superfície no costera, i que té a més a més la
capacitat d’efectuar controls duaners que permeten continuar el trànsit d’aquestes
mercaderies, finalitzar el viatge i ser emprades localment, ser despatxades per
exportació o ser reexportades, segons el cas”.

El port sec és una projecció d’una terminal internacional marítima, una extensió
del port, per oferir més bon servei a l’interior del país. Normalment, la via de
connexió entre el port sec i el port marítim és a través del ferrocarril.

La connexió dels ports secs, com a norma general, és amb un port en concret,
tot i que això no impedeix l’arribada o sortida de mercaderies d’altres ports.
Així, per exemple, tenim el port sec de Burgos, que connecta amb el port de
Bilbao; el port sec de Venta de Baños, que connecta amb els ports de Gijón i
Avilés; el port sec d’Azuqueca de Henares i el de Santander-Ebro, ubicat a Luceni
(Saragossa), que connecten amb el port de Santander; el port sec de Madrid, ubicat
a Coslada, que connecta amb els ports d’Algesires, Bilbao, Barcelona i València; la
Terminal Marítima de Saragossa (TMZ), que connecta amb el Port de Barcelona,
etc. Aquests són alguns exemples de ports secs a Espanya i connecten, amb la
xarxa ferroviària des de punts interiors del país, amb distints ports marítims.

Els ports secs fan que la cadena logística sigui més àgil, a més de facilitar el
comerç internacional amb punts geogràfics que no disposen de les instal·lacions
necessàries per poder-ho fer via marítima, que és la més utilitzada per qüestió de
volums de càrrega.

’Hub port’ (port base)

Un hub port és el que també podríem anomenar port de transbordament, atès que
s’hi realitzen operacions de concentració i distribució de càrrega que tenen l’origen
i destí fora del hinterland del port.

El hinterland d’un port –en català també s’anomena rerepaís– és la seva àrea
d’influència. En el cas del port de Barcelona, el seu hinterland immediat és
Catalunya. A més d’aquesta àrea, també s’hi inclouen zones properes com Aragó,
Madrid, Languedoc-Roselló, tot i que en aquestes zones entra en competència
directa amb altres ports, com el de València o el de Marsella.

Es consideren ports base o de transbordament aquells en què es realitzen, bàsica-
ment, aquestes operacions de concentració i distribució de càrregues amb origen
o destinació fora del hinterland del port, és a dir, ports en què la majoria de
les operacions són transbordaments de mercaderies entre vaixells, i en què el
tràfic local amb l’àrea d’influència dels ports és de baixa importància respecte
als transbordaments.

Els ports base estan situats estratègicament al llarg de les grans rutes de navegació
i on els feeder portaran els contenidors descarregats del port principal al seu destí
final, i a l’inrevés.
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Zona d’activitat logística (ZAL)

Les zones d’activitats logístiques són espais industrials i comercials intermodals,
situats al voltant dels ports marítims. Es tracta d’unes àrees que, per la seva
ubicació, afavoreixen la producció, el transport i la distribució de mercaderies
reduint costos i augmentant l’eficàcia per a qualsevol bé o servei dintre del circuit
portuari.

Les ZAL posen a disposició dels seus clients unes instal·lacions que poden facilitar
l’activitat logística de les empreses que realitzen operacions a través del transport
marítim. En alguns casos, com és el de Barcelona, a més del transport marítim,
la ubicació de la ZAL al costat del port i de l’aeroport del Prat encara facilita més
aquestes operacions.

A les ZAL s’instal·len consignatàries, couriers, distribuïdors i fabricants, em-
preses de serveis logístics i de telecomunicacions, importadors i exportadors,
navilieres, operadors logístics, transitaris, transportistes internacionals i qualsevol
altre sector que necessiti el transport o que aporti serveis al transport marítim, bà-
sicament. Entre les activitats que realitzen aquestes empreses hi ha la consolidació
i desconsolidació dels contenidors, les gestions de comandes, la preparació dels
palets per les càrregues, la reexpedició de mercaderies...

A Espanya hi ha les ZAL següents: ZAL Port de Barcelona, ZAL Bahía de
Algeciras, ZALIA –a Astúries–, ZAL Sevilla i ZALDESA de Salamanca (aquesta
última no disposa de port marítim però sí de port sec).

Zona franca

El Codi duaner de la Unió (CAU) indica que la zona franca és la part del territori
duaner de la Unió que disposa d’aquesta designació. És una zona tancada, i les
persones, mercaderies i mitjans de transport que hi entrin o en surtin poden estar
sotmesos a controls duaners. Les zones franques estan subjectes i regulades per
la normativa comunitària, i és responsabilitat de l’autoritat duanera l’ús i gestions
que allí es realitzin.

Les zones franques s’ubiquen al costat dels ports. En el cas d’Espanya les zones
franques existents es troben a Cadis, Barcelona, Vigo i Gran Canària. A més de
les zones franques també hi ha els anomenats dipòsits francs a Bilbao, Santander,
València, Cartagena i Algesires. El CAU no parla de dipòsits francs, així que en
un futur segurament passaran a ser zones franques o dipòsits duaners.

Aquestes instal·lacions permeten emmagatzemar mercaderies importades, expor-
tades o en trànsit, i en alguns casos, manipular-les.
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2.6 Gestió del trànsit de les mercaderies

El trànsit de les mercaderies comença amb la càrrega de la mercaderia al mitjà de
transport i finalitza amb la seva descàrrega al destí acordat.

El trànsit o transit time és un dels factors més importants de les operacions
comercials i, en aquest cas, depenent de les característiques de la càrrega que
s’hagi de transportar, es pot fer servir un mitjà de transport o un altre. En el cas de
càrregues de més valor i de les peribles, així com d’urgències de petits enviaments,
és clar que es fa servir el transport aeri, sempre que reuneixi les característiques
per poder-se carregar a un avió.

En el cas de grans enviaments que no siguin urgents i que la càrrega admeti
viatges de llarga durada, així com de maquinària que per les seves característiques
únicament es pugui transportar en vaixell i altres tipus de mercaderies, es fa servir
el transport marítim. Aquest és el mitjà de transport que es fa servir en la majoria
de les operacions de comerç internacional.

Aquests seran factors decisius per seleccionar el mitjà de transport en funció del
transit time esperat.

Quan es contracta un viatge, el transit time es té molt present: depenent del viatge
(si és directe, amb transbordaments, càrregues i descàrregues en diferents punts
o qualsevol altre factor que faci realitzar moltes aturades al vaixell), hi haurà més
diferència de transit time entre unes companyies i unes altres.

Així, per seleccionar el mitjà de transport per lliurar una càrrega, s’han de tenir
presents els factors següents: la tipologia de mercaderies, el volum i freqüència
dels enviaments. Com a norma general, en el cas de competència de companyies,
en el transport marítim el preu i el transit time és un factor important, però de
vegades també s’acompanya de la qualitat del servei, factor que dona confiança
als clients.

Els problemes bàsics amb què es pot trobar una càrrega són en l’entrada i la
desestiba al port de destí. En el cas de trobar-se en ports amb un gran trànsit
de vaixells, poden fer esperar vaixells per la seva descàrrega, i donat el grau de
complexitat que comporta la desestiba de la càrrega marítima, aquest pot generar
retards en les entregues. Aquest fet pot comportar que, de vegades, algunes
empreses deixen de fer servir algun port, sempre que hi hagi opció de triar-ne
un altre més o menys a prop del primer.

El transport aeri disposa d’unes gestions de trànsit regulades nacionalment i
internacionalment, atès que el trànsit d’aquests mitjans estan subjectes a un
seguiment continu per complir els horaris establerts.
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2.6.1 Selecció i combinació dels diferents modes i mitjans de
transport marítim i aeri

La combinació de modes i mitjans de transport en el cas del transport marítim
i aeri és imprescindible. Les mercaderies es fabriquen en diferents punts geo-
gràfics i, per fer-les arribar als ports i aeroports, es requereix transport terrestre.
Així, les combinacions possibles de mitjans de transport, anomenat transport
combinat, multimodal o intermodal, depenen de condicions, repartiments o altres
característiques, tècnicament, que es tindran en consideració en alguna d’aquestes
modalitats.

El transport combinat, multimodal o intermodal consisteix a fer servir
més d’un mitjà de transport en l’operació logística.
La responsabilitat en el transport combinat recau solidàriament sobre tots
els transportistes, i en el transport multimodal, sobre l’operador de transport
responsable de tota l’operació logística.
El transport multimodal no permet el trencament de càrregues i l’operació
de transport es registra en una única carta de port, mentre que l’intermodal
permet el trencament i el registre documental es realitza en una carta de port
per a cada mitjà de transport que hi intervingui.

Els criteris de selecció modal són el tipus de mercaderies transportades, costos
associats, disponibilitat d’infraestructura de transport, destí i petjada energètica,
ambiental i de carboni. La disponibilitat d’infraestructura permet fer servir o no
la connexió ferroviària.

En el cas del transport marítim es fan servir les dues combinacions possibles:
camió-vaixell i tren-vaixell. Les instal·lacions portuàries, cada vegada més,
intenten disposar d’una infraestructura ferroviària adaptada a l’ample de via
internacional (UIC) per poder donar més sortida a les mercaderies que es reben i
que van destinades o són originàries d’altres països de la UE. Així, la combinació
ferroviari-marítim és una de les que es dona sempre que es pot, atès que els preus
del ferrocarril són més barats que els del camió. Per contra, la falta de flexibilitat
horària és un dels problemes que en limiten l’ús, així com la distribució de la
xarxa ferroviària. En el cas del port de Barcelona, per exemple, fa anys que es fa
servir aquesta combinació de mitjans de transport, com el servei que s’ofereix del
Barcelyon Express, tren que fa el recorregut de mercaderia que arriba al port de
Barcelona i el transporta fins a Lió, o a l’inrevés.

La combinació reina en el transport marítim és camió-vaixell (carretera-
marítim). El transport de mercaderies per carretera és el que més volum mou
a tot el món, tot i que una part d’aquesta càrrega després és estibada a vaixells
que en el moment de la descàrrega és repartida, també majoritàriament, a través
de transport per carretera. En algunes ocasions, no és la càrrega del camió la que
es diposita en el vaixell, sinó que és el mateix camió el que accedeix al vaixell,
com és el cas del transport en vaixells ro-ro, fet que permet confirmar que és la
combinació per excel·lència.
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En el cas del transport aeri es fa servir la combinació carretera-avió, bàsicament.
En alguns casos la mercaderia és descarregada als magatzems de l’aeroport o
centres de càrrega aèria i en el moment indicat és carregada a l’avió corresponent.
Però també ens podem trobar casos en els quals la mercaderia és descarregada del
camió directament a l’avió. Aquests són casos excepcionals, però depenent de les
formes de funcionament de l’aeroport i les companyies de transport pot ser vàlida.

2.6.2 Repercussió del trànsit de mercaderies en el medi ambient

Els aspectes mediambientals actualment es troben integrats en el desenvolupament
sostenible de la política de transport.

Els problemes ambientals actuals són l’escalfament del planeta, la pèrdua de la
biodiversitat, l’esgotament de la capa d’ozó, la degradació de la qualitat de l’aigua,
la pluja àcida, la qualitat de l’aire, la contaminació d’aqüífers i el sòl, els residus
perillosos, els sorolls i les males olors. La resposta a aquests problemes ambientals
és el desenvolupament sostenible.

Els criteris que cal seguir per aconseguir la sostenibilitat són bàsicament no
consumir recursos renovables a velocitat superior a la pròpia renovació, no
consumir recursos no renovables sense dedicar energies per trobar noves fonts
de recursos alternatius per al futur i no generar més deixalles de les que el medi
sigui capaç d’assimilar, absorbir o depurar.

El context actual del transport marítim es presenta amb una retracció de la
demanda i s’observa que els preus del noli són baixos, l’increment de la grandària
dels vaixells han provocat una adequació dels calats dels ports, han aparegut
combustibles alternatius de propulsió, ens enfrontem al desglaç de l’Àrtic i s’estan
replantejant les rutes de transport en funció del trànsit que hi tenien.

El port és una baula de la cadena logística on es produeix l’intercanvi modal
de transport, i entre els criteris de selecció d’intercanvi modal hi ha la
petjada ambiental i de carboni.

La petjada ambiental és l’estimació de l’impacte en consum de recursos primaris
necessaris (energia, minerals, aigua, espai, biodiversitat). Per justificar l’impacte
ambiental i la petjada de carboni que provoca l’activitat o el producte, es calcula
l’estimació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) directes i indi-
rectes de l’activitat de l’empresa o d’un producte (anàlisi del cicle de vida). El
canvi modal permet un estalvi d’intensitat energètica, emissions contaminants i
GEI respecte al transport per carretera.

La UE ha adoptat una estratègia per fomentar la reducció d’emissions atmosfèri-
ques dels vaixells. A més, s’han creat tota una sèrie de mesures en matèria de
seguretat marítima per evitar noves catàstrofes ecològiques com la del Prestige
a Galícia. Aquestes mesures fan referència, particularment, a la prevenció de
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Dragatge

Neteja de roques i sediments dels
accessos al port per augmentar la
profunditat d’un canal navegable.

Transport sedimentari

Trasllat de materials de la costa o
del fons marí motivat per agents

naturals com l’aigua.

la contaminació causada pels vaixells, als mecanismes de cooperació en cas de
contaminació marina i la possibilitat de sancions penals contra els responsables
d’aquesta contaminació.

Les empreses i els operadors logístics segueixen les exigències de la UE, sempre
dintre del seu abast, i han aconseguit uns beneficis amb l’adopció de posicio-
nament estratègic per reduir la seva petjada de carboni, obtenir eficiència i una
millora de costos. Per tant, han augmentat la seva competitivitat, s’han preparat
amb anys d’antelació per a l’arribada de normes o pressions fiscals vinculades a
la intensitat de les emissions de CO2 en el transport, han respost a les necessitats
i exigències de la cadena logística de transport per augmentar l’eficiència i
competitivitat en un mercat del comerç que està totalment globalitzat i han
visualitzat el compromís amb la protecció del medi ambient i la responsabilitat
social davant del públic cada vegada més exigent.

Per poder fer el seguiment i disposar d’una eina de control de les emissions de CO2

generades pel transport d’un contenidor entre Europa i la resta del món, el Port
de Barcelona posa a l’abast de tothom l’Ecocalculadora. Es tracta d’una aplicació
informàtica que permet conèixer l’emissió de CO2 que es genera en una operació
de transport concreta. Algunes empreses també han confeccionat la seva pròpia
eina per informar els seus clients de quina és la petjada mediambiental que suposa
el transport contractat.

La necessitat de passar a combustibles més nets comença a visualitzar-se. El gas
natural liquat (GNL) podria ser una de les opcions per la majoria dels modes de
transport, tot i que també es té present el biocombustible.

A més dels aspectes mediambientals del mitjà de transport mateix, també desta-
quen els aspectes mediambientals de les infraestructures o espais per al transport
marítim, és a dir, els aspectes mediambientals de l’operativa dels ports. En aquest
cas, les variables que es tenen presents són la qualitat d’aire i de les aigües, els
abocaments d’hidrocarburs, la contaminació del sòl, la manipulació d’algunes
càrreges sòlides i els dragatges.

Les conseqüències per obres de construcció i ampliació del port provoquen ocu-
pació del litoral, interrupció del transport sedimentari, dragatges de construcció,
obra marítima i terrestre. Les provocades per les activitats i operacions portuàries
provoquen dragatges i gestió material dels dragatges, manipulació de mercaderies,
reparació i pintura de vaixells i embarcacions, drenatge pluvial i abocament de les
aigües de pluja a dàrsenes. Aquestes conseqüències són les que intenten reduir
les polítiques internacionals per evitar els perjudicis mediambientals que s’estan
produint.

http://planol.portdebarcelona.cat/ecocalc/index.html?idioma=0
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2.6.3 Seguiment o traçabilitat de les mercaderies

La traçabilitat comprén tot els procediments que permeten conèixer, a
través de les eines disponibles, l’historial, la ubicació i la trajectòria d’un
producte al llarg de la cadena de subministrament i en qualsevol moment.

El seguiment de les mercaderies es du a terme a través de programaris (softwares)
dissenyats amb aquesta finalitat, i moltes vegades apareixen reflectides en la
senyalització de les càrregues (palets, contenidors...) a través dels detectors, com
codis de barres que s’escanegen i transmeten la seva localització. Es produeix un
control electrònic de contenidors des de l’origen fins al punt de destí a través del
monitoratge, el control en ruta, l’informe de novetats, els protocols de seguretat
i l’acompanyament en les inspeccions que realitzen les autoritats portuàries i
aeroportuàries. Els beneficis que aporta aquesta actuació són el control de la
distribució física de mercaderies, la informació en temps real de la ubicació i
novetats de la càrrega, l’administració del risc i la seguretat al llarg del trajecte
i la gestió de proveïdors. Així, el client pot conèixer en tot moment la situació de
la càrrega i qualsevol possible incidència que hi hagi.

Cada vegada més els transportistes ofereixen aquests serveis, i així aporten un
valor afegit a la seva activitat empresarial que proporciona més confiança al client.

2.6.4 Tràfic excepcional

Es parla de tràfic excepcional quan la mercaderia que es transporta és considerada
perillosa. El perill ve donat per les seves característiques, ja que pot comportar
problemes mediambientals o de seguretat.

El tràfic excepcional en el transport marítim i aeri ve rodejat d’una normativa i
mesures de seguretat a conseqüència dels problemes mediambientals que s’han
anat produint. Així, el transport de determinats productes com els químics ha de
complir amb les normatives que regulen els transports especials marítims.

Les càrregues especials en el transport marítim i aeri segueixen les mateixes rutes
establertes, ja que les rutes marítimes i aèries estan preestablertes per organismes
internacionals i no es permet el traçat lliure, és a dir, cada companyia no pot
anar per una ruta que no estigui predeterminada per un organisme internacional.
D’aquesta manera, els controladors s’asseguren la supervisió de cada vaixell i avió.

Els transports especials
s’estudien a l’apartat
“Formalització i gestió de
les operacions de
transport marítim i aeri”.
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3. Seqüència de les fases del transport marítim i aeri

El transport de mercaderies en vaixell o avió requereix, habitualment, una suc-
cessió de fets i una preparació específica per poder facilitar la seva manipulació
en la ruta que s’hagi de seguir des del punt de sortida, passant per les terminals
marítimes o aèries, els punts d’inspecció de la mercaderia..., fins a l’arribada a
destí.

En el cas del transport marítim i aeri, el primer que cal tenir en compte per
realitzar un transport segur és la protecció física de la mercaderia: depenent
del trajecte, el lloc on ha de ser transportada i el tipus de mercaderia de què es
tracta, cal embalar-la amb un material o un altre. A més de protecció, també és
important la manipulació de la mercaderia o càrrega, ja que en molts casos ha de
disposar de mecanismes com, per exemple, els caps d’acoblament, que permeten
una manipulació correcta i segura en l’estiba i el trincatge.

A més de la protecció de l’embalatge, i per donar un servei de més qualitat, els
operadors de transport han aconseguit posar –en la majoria de casos– el seguiment
de les càrregues incloses en una operació de transport, de manera que les possibles
incidències i riscos s’identifiquin i es puguin controlar amb la màxima celeritat
possible.

3.1 Terminals marítimes i aèries

Les terminals marítimes o aèries són instal·lacions o conjunts d’instal·lacions que
formen la interfase entre el transport marítim o aeri i la resta de modes de transport
per on transiten les mercaderies entre el lloc d’origen i el de destí. Les terminals
han anat especialitzant-se en funció de la capacitat de gestió de mercaderies. Així,
distingim entre terminals marítimes i terminals aeroportuàries.

3.1.1 Terminals marítimes

Les terminals marítimes són les infraestructures necessàries per al correcte
funcionament d’un port. Cadascuna de les terminals dels ports s’especialitza per
millorar els serveis que presta. Així, podem trobar-nos terminals especialitzades
pel tipus de càrrega (mercaderia general, sòlids o líquids a granel, contenidors).

Les terminals de càrrega general són ports d’atracament que permeten la
manipulació de contenidors o palets. Les terminals de càrrega especialitzada
són aquelles que es dediquen bàsicament al transport d’algun tipus de càrrega



Transport internacional de mercaderies 58
Característiques del transport marítim i aeri i gestió de la seva

documentació

Als annexos podeu veure
l’organització de les

terminals marítimes del
Port de Barcelona.

concreta, com pot ser, per exemple, el transport de líquids o sòlids. En aquests
casos disposen de gran capacitat per al calat dels vaixells i una infraestructura
condicionada per facilitar les càrregues a granel. Les terminals de contenidors
són espais especialitzats a atendre vaixells portacontenidors. Disposen de grans
espais d’emmagatzematge i estan connectades amb altres sistemes de transport
per facilitar l’arribada de les UTI al punt de sortida o d’arribada. En aquest cas, la
intermodalitat és bàsica i requereix que el port disposi d’una infraestructura nodal
de la xarxa de transport per facilitar la comunicació.

És molt habitual trobar als ports terminals de contenidors, de productes químics,
productes sòlids a granel com els cereals, ciment, etc., terminals de vehicles, de
gasos, combustibles, i qualsevol altra que necessiti alguna preparació concreta pel
tipus de càrrega amb què es treballi. Per exemple, en les terminals de vehicles, pel
tipus de càrrega, es necessita una gran esplanada per poder deixar els que s’han de
carregar o que són descarregats dels vaixells i això fa que les seves instal·lacions
disposin, en molts casos, de construccions amb diferents plantes. També podem
trobar que aquestes terminals disposin de punts on es pugui realitzar alguna de
les accions que poden necessitar els vehicles abans de la seva entrada al mercat
nacional, com per exemple la neteja.

Per aconseguir un correcte funcionament la terminal ha de disposar de les
infraestructures marítimes bàsiques, com ara el moll d’atracament i amarratge; les
infraestructures terrestres que facilitin les activitats portuàries pròpies, com ara la
càrrega i descàrrega, l’emmagatzematge, etc.; els equipaments per dur a terme
les operacions, com ara les grues fixes i mòbils, i, per descomptat, els recursos
humans i tecnològics per fer funcionar i gestionar totes les activitats de manera
eficient.

Per a la correcta organització d’una terminal s’observen diferents subsistemes, i
cadascun s’encarrega de realitzar una activitat.

• Subsistema de càrrega i descàrrega, on es posa en contacte el mar i la
terminal. S’encarrega d’atendre la demanda de càrrega i descàrrega de la
mercaderia d’un vaixell amb rapidesa i seguretat, tant en l’atenció directa al
vaixell com en la relació dels mitjans de distribució de càrregues amb la resta
de la terminal. Un dels problemes que hi ha a les terminals són els temps
morts de les grues en la descàrrega dels vaixells i l’ús de recursos per a la
realització de les activitats pròpies de càrrega i descàrrega de costos elevats.
Les grues dels molls (grues pòrtic, habitualment) són un dels elements
essencials per al rendiment del port. Com més grues de càrrega i descàrrega
hi hagi, més vaixells es poden carregar i descarregar, tot i que depenent del
tipus de càrrega que arribi al port i el tipus de grues disponibles, ens indica
si un port o una terminal està més especialitzada o menys en algun tipus de
càrrega.

• Subsistema d’emmagatzematge. Una vegada es descarrega a la terminal
un contenidor o una càrrega, es necessita un lloc d’emmagatzematge tem-
poral. Aquest està format pel lloc que, temporalment, ocupa la mercaderia
mentre sigui a la terminal. Ocupa la major part de la superfície de la
terminal i la seva disposició i extensió està relacionada, no únicament amb
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el tràfic que els altres subsistemes reclamen, sinó també amb la tria dels
mitjans de manipulació amb què es treballi.

• Subsistema de lliurament i rebuda, que relaciona la zona d’emmagatze-
matge i els sistemes de transport terrestre (carreteres i vies ferroviàries).
Aquí és on es duen a terme les accions següents: arribada del mitjà de
transport, recepció i control de la càrrega i descàrrega dels vehicles i, en
el cas de l’arribada al port o aeroport de destí, el procés contrari. Són les
portes terrestres dels camions i el ferrocarril, i és on es disposa d’espai per
poder obtenir la informació que es necessiti per gestionar la càrrega que
entra o surt de la terminal. En aquest cas, la terminal ha de disposar d’un
sistema d’obtenció d’informació amb relació directa i ràpida amb el control
central de la terminal.

• Subsistema de transport intern, format per tots els vehicles o equipaments
que es fan servir per traslladar la mercaderia des del moll fins a la zona
d’emmagatzematge, i a la inversa, a més del trasllat fins a la zona de
lliurament o rebuda de la càrrega.

Les terminals disposen d’aquest conjunt de quatre subsistemes encarregats
de dur a terme les seves activitats específiques i de treballar-les conjuntament
perquè la seva gestió sigui possible i les operacions portuàries es realitzin de
manera eficient i segura.

A més de les terminals portuàries pròpiament dites, també es disposa de terminals
marítimes interiors o ports secs. Són terminals ubicades en zones geogràfiques
interiors connectades amb terminals marítimes. Un dels avantatges que aporten
és el control duaner que s’hi pot dur a terme, que permet agilitzar l’operativa
portuària i ampliar la capacitat del port. Tenim, per exemple, el port sec de
Saragossa i de Madrid, que connecten la zona interior amb els diferents ports
mitjançant camions o, més habitualment, per poder considerar-se pròpiament
ports secs, disposen de via ferroviària per a la seva connexió amb el port.

3.1.2 Terminals aeroportuàries

Una terminal aeroportuària és el conjunt d’instal·lacions o infraestructures neces-
sàries perquè un aeroport funcioni correctament. Es tracta de l’espai destinat a
dipositar les mercaderies una vegada han sortit o han arribat a un aeroport.

A diferència de les terminals marítimes, no necessiten espais tan grans per
emmagatzemar la càrrega, ja que el volum del trànsit de les mercaderies i la
grandària de les càrregues en un aeroport és molt més inferior que en un port.

A les terminals de càrrega de mercaderies podem trobar les instal·lacions d’al-
gunes companyies que disposen de vols i magatzems propis a l’aeroport, on es
dipositen les mercaderies per, després, distribuir-les. La terminal de l’aeroport de
Barcelona disposa d’un magatzem central que es pot veure a la figura 3.1.
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Figura 3.1. Interior del magatzem central de l’aeroport
de Barcelona

La preparació de la càrrega aèria requereix, en la majoria dels casos, un embalatge
específic i uns contenidors particulars pel pes que representa per poder realitzar
un vol amb màxima seguretat.

3.2 Punts de verificació de la mercaderia

Els moviments de mercaderies cap a l’exterior i sobretot cap a l’interior pot
implicar una revisió per part de l’autoritat administrativa. L’objectiu de les
revisions realitzades per les autoritats duaneres és la validació que la mercaderia
indicada als documents és la que realment s’està introduint a la UE. Aquest fet fa
que es pugui aplicar l’aranzel i les mesures de política comercial corresponents, i
permet verificar que l’etiquetatge dels productes compleix la normativa europea
i nacional en cada cas, així com comprovar que no s’està introduint cap producte
il·legal. Les revisions es duen a terme dintre de les duanes o recintes acordats amb
la duana.

Els punts oficials d’inspecció de mercaderies, que es fan servir
majoritàriament per a les entrades (importacions), són els PIF (punts
d’inspecció fronterers).

Sempre estan situats molt aprop de les duanes per evitar llargs desplaçaments entre
l’arribada de la mercaderia a la duana i al punt d’inspecció.

En aquests espais es poden inspeccionar aquells contenidors que arriben a les
terminals portuaries i es requereixi la seva inspecció per part de la duana, ja siguin
entrades/importacions o sortides/exportacions.

En els cas del transport marítim, a les terminals aeroportuaris també s’ubiquen
centres d’inspecció i control, tot i que les dimensions dels enviaments aeris són
menors i no es requereix d’unes instal·lacions tant grans com les d’inspecció de
les càrregues marítimes.
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Al PIF es du a terme la inspecció física de les mercaderies que han arribat a la
duana d’entrada. En aquest cas, s’extrau una mostra del producte i es comprova
que compleix els requeriments de la UE, en el cas de productes químics, físics,
alimentaris, vegetals, etc., i qualsevol altre que pugui estar subjecte a inspecció
de mostres. En el cas d’altres productes es pot obrir alguna de les mercaderies
per comprovar que és el que la documentació indica. En moltes ocasions s’indica
una mercaderia a la documentació (codi TARIC) diferent de la que s’ha introduït
realment. També es pot detectar contraban en els enviaments que arriben, com ara
tabac, droga, alcohol o qualsevol altre producte il·legal.

Per oferir serveis de qualitat, les empreses de transport (transitàries) han d’o-
ferir i facilitar tota la informació als seus clients per realitzar correctament els
enviaments de les seves mercaderies, ja que en els punts de verificació es pot
perdre o deteriorar part de la mercaderia. Aquests controls es poden evitar si
tota la documentació facilitada a les autoritats és correcta i no cal realitzar més
manipulacions de les previstes. El primer punt de verificació és la fàbrica o
empresa on es prepara la mercaderia per ser enviada. Aquí es prepara l’enviament
seguint les premisses acordades entre el client i el venedor, es verifica el producte
i la quantitat, i es comprova que el producte i la quantitat són els corresponents a la
comanda que s’ha d’enviar. Per al transport d’una comanda és molt important que
les dimensions de la càrrega, la seva distribució i l’embalatge s’adaptin al mitjà
de transport que es fa servir per a la seva distribució internacional.

Abans de l’embarcament de la mercaderia, aquesta està subjecta a la verificació
del pes del contenidor, si és aquesta l’UTI (unitat de càrrega intermodal) utilitzada.
També es pot comprovar l’estat de la mercaderia per comprovar que no hi hagi cap
incidència i evitar, així, possibles problemes futurs.

En alguns casos les mateixes empreses de transport faciliten imatges de l’estat de
la mercaderia previ al seu embarcament.

A les plataformes logístiques es duen a terme operacions de consolidació de la
mercaderia i es disposa d’eines de seguretat per evitar problemes de robatoris
o actes delictius que posin en perill les mercaderies transportades. Entre les
solucions hi ha la lectura de matrícules dels vehicles que accedeixen i el control en
els accessos d’entrada i sortida. Algunes de les mercaderies que aquí es manipulen
són de molt de valor i això fa que sigui necessària la identificació dels operaris que
les manipulen, així com es disposa de càmeres d’imatge d’alta resolució.

En aquest cas la traçabilitat de la mercaderia és força important per saber on es
troba i on va a cada moment.

3.3 Preparació de la càrrega, l’estiba i el trincatge

Els enviaments per via marítima i aèria en molts casos necessiten una preparació
especial, depèn del producte de què es tracti. En el cas d’un enviament marítim,
el primer que cal saber és com s’enviarà, en un vaixell de càrrega a granel o en
un contenidor. Així, en el cas de mercaderies de grans dimensions, maquinària,

Codi TARIC

Codi internacional de
classificació de les mercaderies
que facilita informació sobre
aranzels i normativa aplicable
per a la seva entrada o sortida de
les duanes.

El fet de revisar la
mercaderia suposa una
molèstia per al transportista
i se li ha de demanar per
escrit.
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Estiba i trincatge

L’estiba és l’acció de deixar la
mercaderia que s’ha de

transportar ubicada al seu lloc de
viatge, mentre que el trincatge és

la fixació de la mercaderia per
assegurar que no es mourà del

seu lloc de viatge.

vehicles o qualsevol altra que difícilment pugui anar dins d’un contenidor, s’envia
en un vaixell de càrrega a granel. Per exemple, els cereals es transporten en molts
casos en vaixells especialitzats en el transport d’aquest tipus de productes i no
necessiten cap preparació específica per carregar-se.

3.3.1 Operativa de càrrega completa o agrupatge

En el moment de realitzar un enviament ens podem trobar que el volum o el pes
que volem fer arribar a un altre país és suficient per omplir un contenidor (FCL
– full container load), un vaixell o un avió o que, al contrari, no l’omple (LCL –
less container load). Així, ens trobem amb el que s’anomena càrrega completa i
càrrega fraccionada.

La càrrega completa (FCL) és aquella en què l’enviament omple un contenidor
complet. Les empreses que fan grans enviaments o enviaments de grans volums
és habitual que contractin els serveis d’operadors amb aquests tipus de serveis.
També serà el cas d’enviaments especials en què es necessiti tot un vaixell o un
avió perquè una sola empresa faci l’enviament.

La càrrega fraccionada o agrupatge (LCL) és aquella en què els costos de
l’operació es reparteixen entre els diferents clients que omplen un contenidor. Els
operadors de transport s’encarreguen d’aconseguir prou clients perquè el transport
resulti més rendible per als usuaris que omplen un contenidor.

Així, en el cas d’una operativa de càrrega completa (FCL), el carregador s’encar-
rega de contractar els serveis de la naviliera, consignatària o transitària. En aquest
cas, cal, en primer lloc, cercar la naviliera o companyia aèria que millor s’adapti a
la necessitat del carregador; després de contractar els serveis del transport, cal
adaptar la càrrega al mitjà que es faci servir per poder-la carregar sense cap
problema i, una vegada preparada la càrrega, és transportada fins a la terminal
portuària o aeroportuària perquè pugui ser despatxada i estibada al mitjà de
transport concret on hagi de realitzar el seu viatge fins al destí.

Quan es parla de transport marítim cal tenir present que en els casos que no hi
ha una línia directa cal fer transbordaments per arribar al destí final. Així, ens
podem trobar que un vaixell fa el transport fins a un port i posteriorment hi ha un
transbordament en un port intermedi per aconseguir concloure el viatge complet.

En el cas de la càrrega aèria l’operativa té una dificultat implícita, que és la del pes
de la mercaderia transportada. En moltes ocasions no és important, únicament, el
pes en si mateix com a tal, sinó que també cal tenir present el pes màxim permès
per causes meteorològiques, i la longitud de la pista d’enlairament al país d’origen
i la d’aterratge al país de destí. Aquesta qüestió és un factor important per poder
fer un tipus d’enviament o un altre, segons les necessitats del carregador i les
característiques de la càrrega.

L’operativa de la càrrega completa comporta el desenvolupament de tota una sèrie
d’activitats logístiques, des del moment de la preparació de la càrrega fins a la
descàrrega en el punt de destí de cada operació.
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En el cas d’enviaments de càrrega fraccionada o agrupatge, a més de les accions
de l’operativa de la càrrega completa, també cal preparar la càrrega diferent
per ubicar-la correctament dins del contenidor (aquesta acció s’anomena con-
solidació). La consolidació és la preparació d’un contenidor amb càrrega de
distints clients i és una activitat pròpia de l’agrupatge. Quan es vol consolidar
un contenidor cal tenir present que les mercaderies no sempre tenen dimensions
amb línies rectes, i això fa que adaptar-les a dins del contenidor no sempre sigui
fàcil. En aquests casos, no es tracta únicament de la consolidació, ja que cal deixar
la mercaderia correctament estibada al seu interior per no trobar-se amb problemes
en el moment de la desconsolidació que hagin estat causats per una mala fixació
(estiba) en el moment de la càrrega del contenidor.

Hem de tenir present que a vegades, tot i que un carregador no ompli tot un
contenidor, li pot interessar enviar-lo amb mitja càrrega, i no contractar un
agrupatge per raons de preu o per evitar que la càrrega es manipuli més del que és
estrictament necessari.

Per aconseguir una correcta distribució de la càrrega que no provoqui problemes
en l’estiba al vaixell o avió, cal saber quant pesa exactament el contenidor, atès
que el conveni SOLAS indica que el VGM (verified gross mass, pes brut verificat)
és una condició per poder embarcar-lo. És a dir, si un contenidor arriba al port
i no ve acompanyat del document que verifica que ha estat pesat per una bàscula
autoritzada, no es carrega al vaixell portacontenidors. Aquesta verificació pot
permetre assegurar un viatge sense problemes per qüestions d’una distribució
incorrecta del pes al llarg del vaixell. Per organitzar-ho correctament, en el cas
dels contenidors es calcula el seu pes i la càrrega s’acompanya del pes verificat.
En el cas de l’avió, també s’ha de saber el pes de les mercaderies per facilitar les
maniobres que hagi de realitzar l’avió.

Pel que fa als vaixells portacontenidors, no completen la seva càrrega a un únic
port, sinó que cada vegada que atraquen a un port per carregar o descarregar
contenidors, cal descarregar-ne alguns que es tornaran a carregar per aconseguir
una distribució correcta de la càrrega: així es faciliten les maniobres i s’eviten
els problemes que podria provocar un repartiment de pes descompensat. Per dur
a terme la càrrega, la grua del port procedirà a retirar un contenidor i canviar-lo
d’ubicació al vaixell o deixar-lo a terra uns instants, ja que únicament es poden
retirar els contenidors que són a la part superior i, en alguns casos, cal retirar
contenidors que es troben per ubicacions intermèdies entre la bodega i la part
superior. Tots aquests moviments suposen uns costos elevats, ja que impliquen
més temps d’estada del vaixell al port. Per evitar aquests moviments indesitjables,
un dels objectius de la ubicació dels contenidors és posicionar-los de manera que
en descarregar-los, en futurs ports d’escala, es requereixi el mínim nombre de
moviments del contenidor. Aquest és l’objectiu però no és fàcil d’aconseguir,
perquè els contenidors que s’han de carregar a cada port són una informació
dinàmica que no permet la perfecta organització per culpa de les variables que
hi poden intervenir i que van canviant. És a dir, el fet de no tenir disponible tota
la informació de la càrrega des del primer moment en què es comença a carregar
un vaixell, pot suposar més temps en el viatge i més costos per al transportista.

Conveni SOLAS

Conveni internacional per la
seguretat de la vida a la mar
(International Convention for the
Safety Of Life At Sea). Inclou
normes que poden facilitar la
seguretat de tots els elements que
poden tenir problemes en un
viatge, com ara les persones, el
medi ambient, les mercaderies i
els vaixells.
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La normativa internacional disposa que no tot tipus de càrrega es pot ubicar en
qualsevol lloc. Així tenim que quan es transportin mercaderies perilloses en
un contenidor, com ara productes explosius, no podran ubicar-se al costat d’un
contenidor que contingui productes inflamables. Els contenidors d’explosius han
d’anar en bodegues separades de la resta de la càrrega o col·locats de manera
que els contenidors del voltant portin una càrrega del que s’anomena mercaderies
inertes, és a dir, mercaderies no inflamables: així, en cas d’accident, es forma una
barrera per evitar l’explosió de la càrrega.

3.3.2 Càrrega/estiba i trincatge de la càrrega rodada

La càrrega rodada és aquella que va sobre rodes, és a dir, camions, cotxes,
remolcs o altres. En aquest cas, els vehicles són transportats fins a la terminal
on han de ser estibats i trincats al vaixell en camió, tren o per si mateixos. És a dir,
aquesta càrrega està formada per unitats que disposen de motor o són susceptibles
de desplaçar-se mitjançant caps tractors. La seva càrrega es realitza a través de
les rampes disponibles als vaixells o les rampes shore-based, mitjançant vehicles
tractors. Una vegada són a bord, es distribueixen entre les diferents cobertes
comunicades a través de rampes o ascensors (són els anomenats vaixells ro-ro).

El trincatge de la càrrega rodada requereix una atenció especial. Per aconseguir
un trincatge correcte es poden fer servir els elements següents:

• Cadenes d’amarratge: llargues cadenes que disposen d’un ganxo en un
extrem per subjectar els vehicles en els seus punts de més resistència.

• Tensors: asseguren el moviment dels vehicles en el viatge.

• Cables de subjecció per a camions, turismes i remolcs: en alguns casos
es fan servir cables de subjecció per al trincatge de vehicles –trinca per
vehicles.

• Cavallets: en el cas de transportar un remolc sense el cap de la tractora,
la part del davant, que no va acoblada al cap de la tractora, en aquest cas,
es col·loca sobre la coberta i va subjectada amb l’ajuda de cavallets que se
situen sota els elements del xassís del vehicle.

• Elements antilliscants: es col·loquen falques de fusta o cautxú sobre la
coberta davant i darrere de les rodes per evitar que els vehicles es moguin si
els frens no responen. També eviten el moviment dels remolcs quan estan
units al cap de la tractora.

Cadenes d’amarratge

El trincatge de la càrrega rodada és diferent depenent del tipus de càrrega. Així,
el remolcs s’han de col·locar sobre un cavallet i amb els punts de suport cap avall,
sense que hagin de suportar cap pes. El vehicles articulats i camions es trinquen
amb algun dispositiu de subjecció. En tots els casos les falques es col·loquen sota
les rodes per minimitzar les possibilitats que es mogui cap endavant o cap enrere.
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3.3.3 Càrrega/estiba i trincatge en contenidor

La càrrega, l’estiba o el trincatge del contenidor és la seva ubicació al vaixell,
i la càrrega, l’estiba o el trincatge de la càrrega al contenidor és la col·locació de
la mercaderia que pertoqui dintre d’aquest contenidor.

Els contenidors poden transportar tot tipus de mercaderies, des de petits detalls
fins a vehicles i màquines. El procediment d’estiba ha de ser compatible amb
la naturalesa i les característiques de les mercaderies, del contenidor, del mitjà de
transport i de la legislació que s’apliqui en el país per on ha de circular amb relació
a la limitació de mesures i pes per al mode de transport que es fa servir.

L’estiba correcta permet prevenir danys materials a la mercaderia i al contenidor
i danys en les operacions de càrrega i descàrrega de les mercaderies. També
permet subjectar correctament les mercaderies, garantir la seguretat del transport
mitjançant una distribució racional de la càrrega –adequada a les limitacions de
resistència estructural del contenidor– i aprofitar al màxim l’espai disponible en el
contenidor. En el cas d’agrupatge (LCL – less container load) per aplicar el cost
de l’espai que s’ocupa en un contenidor, és habitual calcular el factor o coeficient
d’estiba.

En el cas de carregar paquets que tenen unes mateixes dimensions i que no estan
paletitzats dintre d’un contenidor, es calcula quina és la quantitat de paquets que
s’hi poden carregar, depenent sempre de les mesures i pes tant dels paquets com
del contenidor.

Per poder calcular el nombre de paquets i el pes que es pot carregar al contenidor
necessitem saber les dades següents: mesures de llarg, ample, alçada i pes de cada
paquet.

Quants paquets caben en un contenidor?

Ens dediquem a la venda de productes de begudes. Tenim una comanda d’unes caixes de
diferents begudes, totes del mateix pes i contingut. Volem saber quantes caixes podrem
col·locar en un contenidor de 40’ que té les mides següents: 12,192 × 2,438 × 2,591 m.

Cada caixa té unes mides de 0,291 × 0,284 × 0,211 m i pesa 12 kg bruts.

En primer lloc calcularem per a cada mida el seu total respecte a contenidor i caixa:

Taula 3.1.

Llarg (m) Ample (m) Alt (m) Pes (kg)

Contenidor 12,192 2,438 2,591 28.000

Caixa 0,291 0,284 0,211 12

Total 41,9 8,6 12,3

Total real 41 8 12

Nombre de
caixes

3.936 Pes total 47.232
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El total dels metres es calcula dividint la mida del contenidor amb la de la caixa. En aquest
cas les operacions seran les següents:

• Llarg:
12, 192

0, 291
= 41, 89

• Ample:
2, 438

0, 284
= 8, 58

• Alt:
2, 591

0, 211
= 12, 27

De cadascun d’aquests valors agafarem el número enter i en descartarem els decimals. Ho
podem escriure a la fila de total real:

• Llarg: 41

• Ample: 8

• Alt: 12

Si multipliquem aquests resultats (41·8·12), obtenim el nombre de caixes que es poden
carregar en un contenidor amb aquestes mides, un total de 3.936 caixes.

El pes total s’obté multiplicant el pes de cada caixa pel total de caixes (12·3.936). Això
indica que el pes del contenidor seria de 47.232 kg. Com que el pes màxim del contenidor
és de 28.000, s’haurà de carregar amb més d’un contenidor.

Aquests càlculs només es podran fer si els paquets que s’han de carregar tenen les
mateixes dimensions i pes.

Per dur a terme una consolidació correcta s’ha de tenir present la ràtio entre
massa i volum d’un contenidor, el factor d’estiba, la densitat de la mercaderia
i la pressió en els embalatges.

Ràtios massa/volum i volum/massa

La capacitat en volum i la capacitat en massa del que pot transportar un contenidor
en el seu interior, és a dir, la seva càrrega útil màxima autoritzada, es pot obtenir
del catàleg de la naviliera, de l’operador de transport o directament de les dades
que apareixen a les portes del contenidor. Les mesures mínimes i la càrrega útil
màxima aproximada dels contenidors són les que apareixen a la taula 3.2.

Taula 3.2. Càrrega útil i ràtios entre massa i volum

Tipus de
contenidor

Volum (m3) Càrrega útil
màxima (kg)

m/vol. (kg/m3) vol./m (m3/kg)

20’ DV 32,12 28.000 872 1,15

40’ DV 65,70 28.000 426 2,35

40’ HC 74,22 28.000 377 2,65

45’ HC 83,77 29.000 346 2,89

Per poder saber quin volum màxim d’ocupació es necessita per a cada tona de
càrrega útil, s’ha de fer el càlcul següent (ràtio volum/massa o ràtio V/m):
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V/m =
m3

kg o tm

Exemple de càlcul de ràtio volum/massa

Es disposa de dos contenidors:

• Un de 20’, amb una càrrega útil màxima de 28.220 kg i un volum de 33,1 m3

• Un de 45’ HC, amb 29.500 kg de càrrega útil i un volum de 85 m3.

La ràtio volum/massa (V/m) per a cadascun dels contenidors és la següent:

• Contenidor 20’: V/m =
33, 1 m3

28, 22 tm
= 1, 17 m3/tm

• Contenidor 45’: V/m =
85 m3

29, 50 tm
= 2, 88 m3/tm

Per a cada tona de càrrega útil màxima del contenidor es disposa d’un volum màxim
d’ocupació d’1,17 m3 en el contenidor de 20’, i de 2,88 m3, en el de 45’. Aquests volums
només es poden aconseguir si el contenidor s’omple per complet amb líquids o sòlids
a granel, perquè així s’aconsegueix una adaptació de la càrrega completa al volum del
contenidor. En el cas de càrrega general (palets, caixes, etc.), la combinació de mesures
i formes fan impossible que es pugui aprofitar tot l’espai, i encara que s’optimitzi al màxim
l’embalatge sempre queden petits espais entre els paquets.

Per poder saber la massa màxima per cada metre cúbic, s’ha de fer el càlcul
següent (ràtio massa/volum o ràtio m/V):

m/V =
kg o tm

m3

Exemple de ràtio massa /volum

A partir de les dades de l’exemple anterior, el càlcul de la ràtio massa/volum és:

• Contenidor 20’:
28.220 kg

33, 1 m3
= 853 kg/m3

• Contenidor 45’:
29.500 kg

85 m3
= 347 kg/m3

En aquest cas, per cada metre cúbic de volum del contenidor es disposa d’una massa
màxima de 853 kg en el contenidor de 20’, i de 347 kg, en el de 45’. Així, l’estiba de
mercaderies amb una ràtio superior a 347 kg/m3 fa que el contenidor de 45’ arribi abans al
seu límit de capacitat de massa que de volum, és a dir, s’arribaria als 29.500 kg de càrrega
útil màxima sense ocupar totalment els 85 m3. Si la ràtio m/V de la mercaderia fos inferior
a aquesta xifra, s’ocuparia el total del volum sense haver arribat a la limitació de massa.

Factor o coeficient d’estiba

Per poder aconseguir el màxim aprofitament de l’espai disponible en un contenidor
es calcula el factor o coeficient d’estiba:

fe =
V

m

A on:
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La relació entre el pes i el
volum es diferent per a cada
mitjà de transport. En el cas

del transport marítim 1 tm
(tona mètrica) equival a 1

m3, i per al transport aeri 1
kg equival a 6.000 cm3, o 1

tm equival 6 m3.

• V és el volum (m3) que necessita ocupar la mercaderia per ser estibada cor-
rectament en funció dels requeriments que calguin de subjecció, ventilació,
separació d’altres mercaderies, resistència a l’apilament, etc.

• m és la massa (kg o tm) de la mercaderia.

Així, el factor d’estiba ens indica la relació entre el volum ocupat i el pes de la
càrrega. Inclou la pèrdua d’espai entre paquets per càrregues generals o entre
els grans per càrregues a granel. Varia en funció de moltes variables, com per
exemple, en càrrega de cereals: el contingut d’humitat i la procedència o la varietat
vegetal de què es tracta.

El coeficient o factor d’estiba ens pot donar una indicació per poder seleccionar
quin tipus de contenidor es necessita com a mínim per poder transportar una
càrrega, ja que en funció del volum que ocupa i del seu pes es podrà seleccionar
el contenidor que resulta més econòmic segons les tarifes marcades per cada
consignatari, naviliera o operador de transport quan sigui una càrrega FCL.

Exemple de càlcul del factor d’estiba

Una empresa vol realitzar l’enviament d’una càrrega de 180 tm que ocupen un volum net
de 400 m3, amb una ràtio V/m de 2,22 m3/tm (400/180). Aquest càlcul s’ha fet sobre un
determinat valor de volum, però s’ha de tenir en consideració la pèrdua d’espai. En aquest
cas podem tenir present que per estibar les 180 tm es necessitarà un volum de 440 m3, fet
que comportarà que el factor d’estiba sigui 2,44 m3/tm (440 m3/180 tm).

En aquest cas, observant la taula 3.2 s’aprecia que el contenidor més adequat per a la
càrrega és un de 40’.

El factor d’estiba és un element important per poder seleccionar el tipus de
contenidor més convenient per al transport de la càrrega que s’ha de tenir en
consideració quan no es contracti un contenidor complet.

El factor d’estiba és un dels possibles factors sobre el qual es pot calcular el
preu del noli. El preu del noli es calcula en funció del pes real o del pes volum
habitualment, i s’aplica sempre aquell que resulta més alt en les càrregues LCL
(less container load).

Factor d’estiba en el transport marítim

Per poder contractar un espai en el transport marítim i saber-ne el cost, caldrà
saber quin és el factor d’estiba aplicable. En el cas del transport marítim la reserva
d’espai i el seu cost es calculen en metres cúbics (m3). En el transport marítim es
considera que 1 tm ocupa 1 metre cúbic. En aquest cas tenim:

fe = 1 · (m3/tm)

En aquest cas es calcula el pes i el volum. El noli es calcula sobre el valor més
gran.

Es factura la mercaderia d’acord amb el seu pes o amb el seu volum?

S’envien 100 caixes. Cadascuna de les caixes pesa 100 kg bruts. Les mesures de cada
caixa són: 1,30 m de llarg, 0,5 m d’ample i 0,7 m de alt. El noli cotitza a 100 AC per tona o
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metre cúbic. S’aplica un recàrrec per combustible del 25%.

Calculem el pes:

100 caixes · 100 kg bruts/caixa = 10.000 kg = 10 tm

Calculem el volum:

llarg × ample× alt = 1, 30× 0, 50× 0, 70 m = 0, 455 m3/caixa

0, 455 m3/caixa · 100 caixes = 45, 5 m3

Calculem el pes volumètric (1 m3 equival a 1.000kg):

45, 5 m3 · 1000 kg/m3 = 45.500 kg

Com que el pes volumètric (45,5 tm) és més gran que el pes real (10 tm), la transitària
factura sobre el pes volumètric. Així, el noli que s’haurà de pagar és el següent:

45, 5 tm (pes volumètric) · 100AC (tarifa del noli) = 4.550AC

4.550AC + 25% = 5.687, 5AC

El noli que es facturarà serà de 5.687,5 AC.

Factor d’estiba en el transport aeri

Igual que en el transport marítim, per poder reservar un espai en un avió i saber
quant costarà, cal saber quin és el factor d’estiba aplicable. En el cas del transport
aeri, la reserva d’espai i el cost es calculen en centímetres cúbics (cm3). El
coeficient d’estiba IATA indica que l’equivalent és 1 kg per cada 6.000 cm3.

En aquest cas es calcula el pes volum i es compara amb el pes real. En el cas que
el pes volum sigui més alt que el pes real, el preu del noli es calcula sobre el pes
volum.

Es factura la mercaderia d’acord amb el seu pes real o el seu pes volum?

S’envia un paquet amb les dimensions següents: 120 cm de llarg, 100 cm d’ample i 90 cm
de alt. El paquet pesa 55,30 kg.

Calculem el pes volum:

llarg × ample× alt (cm)

6.000 cm3
=

120× 100× 90 cm

6.000 cm3
=

1.080.000 cm3

6.000 cm3
= 180 kg/caixa > 55, 30 kg

Com que el pes volum (180 kg) és més gran que el pes real (55,30 kg), la transitària
facturarà sobre el pes volum.

3.3.4 Càrrega/estiba i trincatge en càrrega general

En el cas de la càrrega general, cal calcular l’espai que ocupa en el mitjà de
transport. Així, el càlcul del volum és el factor que determina la possibilitat de
transportar la mercaderia en els diferents mitjans de transport. És a dir, en el cas
que la mercaderia ocupi més espai del disponible és impossible carregar-la i això
és un determinant per poder contractar un espai en un mitjà de transport com el
marítim o l’aeri. De la mateixa manera, una mercaderia amb alta densitat pot
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superar el màxim pes admissible en el mitjà de transport abans d’haver ocupat
l’espai disponible.

Els operadors de transport comparen el pes real amb el volum utilitzant els factors
de conversió internacional: transport marítim, 1 m3 igual a 1.000 kg; transport
aeri, 1 m3 igual a 166,6 kg (s’accepta l’arrodoniment a 167 kg) i, inversament, 1
Tm equival a 6 m3, que és el mateix que 1 kg igual a 6.000 cm3.

Per calcular el pes volumètric farem servir aquest factor de conversió, depenent
de la informació de què disposem per poder calcular l’espai que cal reservar.

Els passos per calcular-lo són els següents:

1. Convertir els metres cúbics a quilograms i obtenir el pes volumètric.

2. Comparar el pes volumètric amb el pes brut real.

3. La tarifa s’aplica sempre al valor més elevat.

En tot cas, per calcular el volum que es necessita per transportar una càrrega,
la fórmula aplicable és: llarg × ample × alt. Aquesta fórmula ens facilita
l’espai necessari, i en el cas del transport marítim i aeri, per poder aconseguir
un repartiment equilibrat del pes en el mitjà de transport, es converteix i
s’aplica l’equivalència corresponent en cada cas.

Exemple de càlcul de volum en transport marítim

En un enviament amb un volum de 30 m3 i un pes de 15 tm/m3 l’espai que cal reservar per
poder transportar-lo és de 30 m3.

En aquest cas, una vegada conegut el preu, caldria valorar si s’ha de contractar un
contenidor complet o un agrupatge.

En el cas d’un transport aeri, el càlcul del noli sempre es du a terme tenint presents
les dimensions i el pes.

Exemple de càlcul de volum en transport aeri

Una empresa realitza un enviament de 10 caixes. Cadascuna d’aquestes caixes té les
mides següents: 0,5 m × 1 m × 1 m = 0,5 m3 (per capsa)

Es necessita un espai total de 5 m3 (0,5 m3 · 10 capses).

Actualment, la càrrega general es transporta en vaixells especialitzats i ja preparats
per realitzar tots els moviments necessaris per fer la càrrega en el mínim temps
possible i amb l’aprofitament del màxim espai disponible.

Sempre que es compleixin les normes, és a dir, sempre que es compleix el pes
màxim autoritzat que es pot carregar a cada vaixell o avió, no hi ha d’haver
problemes en la correcta estiba i en el trincatge de les càrregues en els mitjans
de transport.



Transport internacional de mercaderies 71
Característiques del transport marítim i aeri i gestió de la seva

documentació

3.4 Sistemes d’informació i comunicació

La localització de les mercaderies o dels mitjans de transport que transporten les
mercaderies d’una operació comercial entre venedor i comprador és un dels factors
que aporten qualitat als serveis prestats pels operadors de transport i proporcionen
un valor afegit que confereix més seguretat als seus clients.

El geoposicionament és la variable que ens permet conèixer la ubicació dels
enviaments o mitjans de transport.

L’ús dels satèl·lits per saber la posició dels mitjans de transport facilita les
previsions que poden fer les empreses per preveure la seva arribada als ports o
aeroports de destí i preparar les gestions administratives que hagi de passar per
facilitar la seva descàrrega i entrada al país.

Les empreses faciliten la informació sobre la situació de la càrrega a cadascun
dels seus clients per donar un valor afegit als seus serveis. Concretament, facilita
el seguiment de la càrrega i informa de qualsevol problema que pugui sorgir per
diverses causes, com és el cas de la meteorologia.

A més dels serveis que faciliten els operadors de transport, també es disposa
d’altres eines com són els webs de lliure accés. Si sabem el número de vol o
el nom del vaixell podem tenir accés a la seva ubicació.

Exemple d’ubicació d’un vaixell

Esperem l’arribada del vaixell Valle di Navarra, que transporta una càrrega de productes
químics. Si fem una recerca al web www.vesselfinder.com/es, podem comprovar que té
prevista l’arribada el 3 d’octubre a les 23:00 h al port de València.

Hi ha diferents webs que
permeten observar la
situació de vols i vaixells,
com es.flightaware.com/live
i www.vesselfinder.com/es,
respectivament.

https://www.vesselfinder.com/es
https://es.flightaware.com/live/
https://www.vesselfinder.com/es
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App

Aplicació de programari que
s’instal·la en dispositius

informàtics per facilitar la
recerca de diferents informacions

en l’àmbit personal o
professional. App és

l’abreviatura d’application.

Als annexos podeu
ampliar la informació
sobre el sistema de

vaixells autònoms que
s’estan provant als canals

d’Amsterdam.

Actualment hi ha una gran gamma d’aplicacions (app) i, cada vegada més, les
empreses de transport i logística posen a disposició dels seus clients aplicacions
que faciliten el seguiment dels enviaments.

Els clients poden fer el seguiment dels enviaments a través de les eines GPS que
porten instal·lades els aparells electrònics, com telèfons intel·ligents (smartpho-
nes), tauletes, ordinadors i rellotges. Aquestes eines permeten que el client tingui
informació actualitzada de qualsevol possible incident que hi hagi en el transport
de la mercaderia.

Entre aquestes aplicacions n’hi ha algunes que són força conegudes i de lliure
accés per a tothom, com Google Maps, que permet la localització de les persones
que portin a sobre el mòbil o la tauleta. Els webs per seguir el posicionament de
vaixells i camions també són aplicacions de geoposicionament i de seguiment de
vehicles.

A més de les aplicacions lliures, moltes empreses faciliten eines als seus clients
per poder fer el seguiment dels seus enviaments en vaixells o avions. Aquestes
eines són lliures únicament per als clients i aporten un valor afegit al servei que
presta l’empresa.

Concretament, trobem tota una sèrie d’aplicacions tecnològiques aplicades al
transport i la logística que engloben els sistemes de gestió empresarial, sistemes
de gestió de magatzems, sistemes de traçabilitat i sistemes aplicats a subprocessos
de gestió. Entre les aplicacions que es fan servir en aquests sistemes podem
distingir, en el sistema de magatzems i preparació de comandes, l’SGA (sistema
de gestió de magatzems), el Pick to light (preparació de comandes) i Pick to voice
(preparació de comandes per veu). Pel que fa als sistemes de traçabilitat ens
podem trobar amb aplicacions com SCM (gestió de la cadena de subministrament,
supply chain management), GIS (sistema d’informació geogràfica, geographic
information system), GPRS (servei general de paquets per ràdio, general packet
radio service), AGV (vehicles guiats automàticament, automated guided vehicles),
i Galileo, el sistema europeu de radionavegació i posicionament per satèl·lit.

Exemples d’ús d’AGV

Com a exemples de vehicles guiats automàticament (AGV) podem trobar les experiències
de companyies de distribució amb drons per transportar les seves comandes, proves de
vaixells autònoms a petita escala per navegar pels canals de la ciutat d’Amsterdam o el ja
habitual pilot automàtic que fan servir els avions.

En un futur podrem trobar una sèrie de tecnologies que habilitaran la conducció
automàtica dels avions i vaixells, tot i que de moment encara es requereix la
intervenció de les persones per dur a terme la conducció i gestió de distintes eines
a bord d’aquests mitjans de transport.

3.4.1 Registre i control de rutes planificades

Les rutes marítimes i aèries estan planificades i organitzades per entitats especia-
litzades en la realització d’aquestes gestions i estan predeterminades per a tots els
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vaixells que realitzen transport de mercaderies. A la figura 3.2 podem veure les
rutes marítimes i aèries que hi ha a tot el món.

Figura 3.2. Rutes de transport mundials

Captura de pantalla de http://globaia.org

Els ports són una de les parts més importants en les cadenes logístiques de
producció, transport i distribució i un dels elements més importants en el comerç
internacional, atès que la major part de les mercaderies que es transporten ho fan
per via marítima. Així, per determinar el port amb el qual s’ha d’operar, a part de
les activitats pròpies del transport, també s’han de considerar els transports previs
i posteriors a l’arribada de les mercaderies al port. Entre els factors que es tenen
en consideració per treballar amb un determinat port hi ha el cost, el temps i la
qualitat del servei.

El primer que s’estudia quan es vol dur a terme un transport són les possibles rutes
existents, el temps del trajecte (transit time) i el cost que suposa el seguiment
de cadascuna d’aquestes rutes. Entre les principals rutes destaquen les rutes
asiàtiques, pel gran volum de producció que comercialitzen aquests països a escala
mundial. Entre els ports més importants, les rutes solen tenir com a destí els ports
de València, Rotterdam, Nova York i Los Angeles, mentre que el de Xangai és el
principal port asiàtic.

Exemple de temps de trajecte Saragossa - la Xina

S’ha consultat amb una transitària i amb el Port de Barcelona quina pot ser la durada d’un
viatge entre Saragossa i la Xina (port d’embarcament Barcelona – port de desembarcament
Shenzen), amb transport de la mercaderia per via ferroviària fins a Barcelona.

La informació que ens faciliten és que el transit time que podria tenir aquesta operació pot
estar al voltant de 34 dies, amb escala en diferents ports en el seu recorregut i, en alguns
casos, havent de transbordar. Als annexos podeu

consultar com el Port de
Barcelona facilita les rutes
dels vaixells que operen al
seu port.
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Qualitat

Conjunt de propietats i
característiques d’un producte o

servei que li confereixen
capacitat de satisfer necessitats,

gustos i preferències, i de
complir les expectatives del

consumidor.

3.5 Qualitat del servei de transport

La qualitat en els serveis és un dels factors que està cobrant importància any rere
any. La qualitat en la prestació del servei de transport internacional de mercaderies
significa ubicar els productes en el mercat internacional, en el moment i en les
condicions que el client hagi requerit. A més a més, també garanteix la seguretat i
la cura de la càrrega que va a càrrec dels transportistes. Aquestes condicions s’han
de complir perquè tots els implicats en la cadena logística i el transport rebin un
benefici que permeti desenvolupar-se econòmicament i socialment.

Les empreses tanquen més o menys negocis en la mesura que poden
demostrar la seva capacitat d’aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en
el lliurament dels seus productes. En temps difícils els marges per l’error
són menors, els clients ho saben i posaran molta cura a avaluar i assignar
un treball o projecte als seus proveïdors. Optaran pels millors, pels que
demostrin el seu nivell d’organització i planificació en la realització dels
seus processos.

Per poder oferir un servei de qualitat, l’empresa ha de seguir uns processos per
poder aconseguir els seus objectius i poder gaudir de la valoració positiva del
mercat. Entre les mesures que li aporten l’obtenció de bona qualitat es poden
considerar les següents: les accions correctives i preventives davant de situacions
de conflicte; la comunicació interna; l’atenció i comunicació amb el client a
través del bon funcionament de totes les vies disponibles, entre les quals cobra
importància el correcte funcionament del web i la transmissió de la informació
en qualsevol moment; el seguiment de clients atesos, satisfets i amb les queixes
solucionades; el control i seguiment de la càrrega transportada fins al lloc de destí
complint amb els requisits de seguretat dels clients i de l’empresa; la mitigació
dels riscos en la prestació del servei; la seguretat en les instal·lacions; el control
de contenidors; la verificació de seguretat; la formació i idoneïtat del personal
contractat; la formació contínua del personal; l’adaptació i actualització en les
noves eines tecnològiques; els controls dels registres i la seguretat documental a
l’interior de l’organització, i les mesures en defensa del medi ambient.

A més d’aquestes accions en el servei que ofereix l’empresa, també es controla
la qualitat de les mercaderies abans de ser embarcades o transportades, fet
importantíssim per evitar problemes al client al moment de rebre-les. Per evitar
aquestes incidències, a part del control de la qualitat i la quantitat de la mercaderia,
també s’inspeccionen l’embalatge de la mercaderia, els contenidors i els mitjans
de transport, les operacions de càrrega i descàrrega, l’estiba i desestiba de les
mercaderies, la normativa i reglamentacions de la duana i les assegurances.

Per poder aplicar les mesures i dur a terme les accions o processos anteriors cal
disposar d’un seguit de procediments, que són el punt de partida d’una empresa per
aconseguir qualitat en el seu servei. Entre aquests procediments podem destacar
els següents: el control de la documentació, la definició de les responsabilitats
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i l’elaboració i la conservació de registres. Per exemple, la mercaderia ha de
ser revisada, en quantitat i qualitat, i confrontada amb l’albarà de sortida. El
resultat d’aquesta inspecció s’incorpora al registre de sortida on s’indica qualsevol
incidència que s’observi. Així es garanteix la traçabilitat de la mercaderia.

El client valora com a garantia de la qualitat del servei una sèrie d’indicadors,
entre els quals destaquen la responsabilitat, la fiabilitat, la flexibilitat, la seguretat,
la tecnologia i la rapidesa en la realització del servei (transit time). La manera de
mantenir i millorar aquests indicadors és disposar d’un bon sistema de qualitat i
gestionar bé aquest sistema.

La rapidesa en la realització del servei ve marcada pel que s’anomena transit time
(temps de trajecte), que s’ha convertit, moltes vegades, en un factor decisiu en la
contractació d’un servei de transport. En aquest cas, es valora molt el fet de poder
disposar de rutes directes en què no s’hagi de dur a terme cap transbordament
al llarg del camí i en què els moviments de les càrregues siguin únicament els
de càrrega i descàrrega del camió o ferrocarril en l’arribada de la mercaderia al
punt de sortida o arribada del transport principal, marítim o aeri, i la càrrega
o descàrrega en l’origen o destí d’aquest. Tots aquests moviments poden donar
lloc a incidències en la mercaderia, fet que es pot resoldre quan l’empresa adopta
mesures de seguretat i seguiment al llarg de la ruta.

El fet que es produeixin els moviments estrictament necessaris perquè la mercade-
ria arribi al seu destí pot suposar, en molts casos, un transit time menor entre unes
empreses i altres, com és el cas quan hi ha transbordaments i més moviments en
la càrrega. Així, la possibilitat d’oferir un servei més ràpid i segur sempre aporta
fiabilitat a l’empresa davant del mercat.

3.6 Incidències i sinistres en la ruta

En el transport marítim i aeri, entre les incidències més comunes hi ha
les provocades per causes meteorològiques. Per poder evitar o fer front
a aquestes incidències els governs posen a disposició dels usuaris informa-
ció actual i real de la predicció de l’onatge, a través del web de ports
bit.ly/2m9Y9wv i, en l’àmbit aeronàutic, a través del web del servei de meteo-
rologia www.aemet.es/va/eltiempo/prediccion/aeronautica, per exemple.

En el cas del transport marítim hi ha una sèrie de rutes o destinacions que es tracten
d’evitar pels conflictes que hi ha al seu voltant. Així per exemple, l’aplicació
Google Earth, a través de l’aplicació de zones marítimes conflictives, disposa
d’eines que mostren zones que impliquen risc de navegació, un accés difícil o
zones on accedir pot suposar problemes.

Quan una ruta inclou el pas per zones conflictives implica el pagament de
taxes extra en la facturació del noli.

A “Annexos” podeu
consultar el cas de la
companyia Hanjin i la
seva implicació en el
comerç internacional.
Hanjin disposava d’una
bona valoració de qualitat
en el transport marítim,
però a causa dels
problemes que ha causat
al mercat internacional ha
perdut el seu crèdit.

A través de Google Earth es
poden detectar quines són
les zones de trànsit marítim
més problemàtiques. La
pàgina web des d’on es
poden fer les descàrregues
és la següent:
bit.ly/2nzhQuU.

http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/AccesoSimplificado/Paginas/Verificaci%C3%B3n.aspx
http://www.aemet.es/va/eltiempo/prediccion/aeronautica
http://www.marineplan.es/ES/es/descargas/dowload-google-earth-es/44-descargas-google-earth
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A “Annexos” podeu
visualitzar el salvament

d’un portacontenidors.

Les darreres incidències que hi ha hagut en el transport de mercaderies marítim
i aeri, com són els vessaments de productes químics altament contaminants, la
partició de portacontenidors, el transport de mercaderies perilloses sense permisos
(armes), etc., han fet que les normes de seguretat per al transport marítim i aeri
s’hagin revisat i actualitzat.

En el cas que sorgeixin problemes en el transport, cal buscar la millor alternativa
per poder finalitzar el viatge i que la mercaderia transportada arribi al seu destí.
Si hi ha cap incidència o sinistre en una ruta marítima, el transportista realitza
totes les accions possibles per tal d’evitar grans danys en la càrrega afectada. Per
exemple, tota la càrrega que no hagi patit danys pot ser transbordada a un altre
vaixell perquè pugui arribar al seu destí.
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