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Introducció

La unitat “Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport
marítim i aeri” forma part de la unitat formativa “Transport internacional
marítim i aeri” del mòdul Transport internacional de mercaderies. En aquesta
unitat s’indiquen els diferents contractes de transport, els documents que en
proven l’existència i els altres documents que poden ser necessaris a les terminals
portuàries o aeroportuàries, així com els contractes d’assegurances del transport
aeri i marítim.

A l’apartat “Elaboració i formalització de contractes de transport marítim
i aeri” s’indiquen els tipus de contractes que es poden signar entre les parts
implicades.

En el cas del transport marítim intervenen el shipper i la transitària (un d’aquests
dos habitualment és el noliejador) i el portador (el transportista, en aquest cas la
naviliera). Destaca el contracte de noliejament, el més habitual en el transport de
mercaderies.

Les responsabilitats i obligacions del portador i del noliejador són factors molt
importants a causa del volum o del valor de les mercaderies que es transporten en
aquest mitjà.

En el transport aeri, destaquen les obligacions i responsabilitats dels actors
que participen en la signatura del contracte de transport: en aquest mitjà les
obligacions i les responsabilitats les determinen el valor i les característiques de
les mercaderies –no el volum– i les urgències.

En el moment de la signatura del contracte és important saber l’incoterm acordat
en la negociació entre exportador/venedor i importador/comprador, ja que depèn
de l’incoterm acordat, l’obligació de realitzar el contracte del transport principal
correspondrà a un o a l’altre.

A l’apartat “Formalització i gestió de les operacions de transport marítim i
aeri” s’expliquen els documents que cal formalitzar per poder dur a terme un
transport marítim o aeri. En general, es coneixen com a bill of lading per al
transport marítim i air waybill per al transport aeri. Aquests són els documents
que proven l’existència d’un contracte de transport i que cal presentar per poder
recollir la mercaderia a l’arribada a la seva destinació. També s’hi esmenten altres
documents, a més de l’anterior, per poder carregar o disposar de la mercaderia una
vegada arriba al port o aeroport.

A l’apartat “Tramitació de l’assegurança de les mercaderies durant el trans-
port internacional marítim i aeri” es descriuen les assegurances del transport.
Destaquen les International Cargo Clauses publicades per l’Institute or London
Underwriters (Institut d’Asseguradors de Londres), que han establert un precedent
per als contractes d’assegurances internacionals del transport.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

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

• Descriu els aspectes organitzatius de la cadena de transport intermodal.

• Reconeix les característiques del transport fluvial, com complementa el
transport marítim, i determina, a Europa i la resta del món, les principals
zones navegables.

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

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

• Selecciona i formalitza el model de contracte del servei de transport marítim
i aeri.

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

• Interpreta les clàusules habituals i els components del cost del servei de
transport marítims, aeris i multimodals.

• Calcula el cost d’operacions de transports marítims, aeris i multimodals amb
els mitjans informàtics adequats.

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

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.

• Selecciona les cartes de port i de trànsit necessaris segons productes, ruta i
mitjans de transport marítim i aeri.

• Reconeix el contingut que obligatòriament ha de contenir la carta de port
marítim, bill of lading (B/L), i la carta de port aeri, air waybill (AWB).

• Formalitza les cartes de port marítimes i aèries.
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• Valora les funcions dels coneixements d’embarcament i la importància de
la correcta formalització de la carta de port a efectes de responsabilitat de
les parts contractants.

• Reconeix clàusules i documents addicionals que han d’acompanyar la
mercaderia.

• Verifica els imports, dates i terminis de tota la documentació relacionada
amb el transport de la mercaderia.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Estableix els procediments de contractació de l’assegurança en les operaci-
ons de comerç internacional.

• Calcula el valor a assegurar.

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

• Estableix el procediment que s’ha de seguir en cas de sinistre o incidències
sorgides en les operacions de comerç internacional cobertes amb una pòlissa
d’assegurança.
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• Reconeix la documentació que cal presentar a la companyia asseguradora
en cas de sinistre.

• Obté la informació sobre les principals companyies d’assegurances que
operen al mercat, tramitant els riscs a través de les eines informàtiques de
les seves pàgines web.
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Transitària

Persona física o jurídica que
s’ocupa de gestionar el transport
de béns i mercaderies que
s’exporten o s’importen, d’acord
amb les necessitats dels seus
clients.

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

Per poder formalitzar un acord entre comprador/importador i venedor/exportador
per tal de transportar una mercaderia des d’un punt a un altre, cal que les persones
que intervinguin en aquest acord ho deixin reflectit en algun document. Amb
aquesta finalitat apareixen els contractes de transport, en els quals s’indiquen les
condicions acordades entre el contractant i el contractista.

El contractant és la persona que necessita un servei logístic de transport i que
cerca els operadors de transport que ofereixin aquest servei. El contractista ofereix
aquest servei i posa a disposició del contractant els serveis que s’adaptin més
bé a les necessitats del contractant, sempre subjectes a les condicions pactades
en l’acord. Aquestes condicions queden reflectides en l’anomenat contracte
de transport perquè tinguin validesa jurídica en cas que es presenti qualsevol
incidència.

El contracte de transport és l’acord establert entre un contractant, persona
que necessita un transport, i un contractista, persona que ofereix servei de
transport.

En una compravenda internacional es poden establir unes condicions que indiquin
qui està obligat a realitzar la contractació del transport. Se selecciona un operador
de transport internacional o transitària, depenent de les rutes marítimes o aèries
disponibles, la urgència o no de l’enviament, el transit time que suposin, els costos
i qualsevol altra variable.

1.1 Contracte de transport

Per organitzar correctament una compravenda internacional, la contractació d’un
transport és una condició indispensable. Per fer-ho es tanca un contracte de
transport directament entre comprador/importador o venedor/exportador amb el
transportista o, com en molts casos ocorre, la persona interessada contracta una
transitària, que no és necessàriament el transportista final.

Un contracte de transport és aquell acord mercantil mitjançant el qual el portador
es compromet a transportar una mercaderia des d’un lloc a un altre per ordre d’un
carregador i a canvi d’un preu. El carregador és qui contracta el transport amb
el portador, és a dir, l’empresa que formalitza la contractació, envia l’ordre de
càrrega, es posa en comunicació i sol·licita una reserva en un vaixell o un avió
amb el portador. El portador és l’empresa que s’obliga, a canvi d’un preu, a
transportar la mercaderia d’un lloc a un altre: pot ser un transportista efectiu,
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aquell que realitza el transport amb els mitjans propis (poc habitual en transport
marítim i aeri), o més habitualment un intermediari (agència o transitària).

Així tenim que el carregador pot contractar un transportista, a través d’un contracte
de transport, i que aquest darrer contracta el consignatari o la naviliera (en el
cas del transport marítim) o la companyia aèria (en el cas del transport aeri),
que són els transportistes efectius. És a dir, el portador contracta posteriorment
altres transportistes efectius que executen l’operació. En funció de la normativa
aplicable, els intermediaris tenen més o menys protagonisme i assumeixen més
o menys responsabilitats davant del carregador respecte el transport efectuat pel
transportista efectiu.

A més del portador i del carregador, també hi ha la figura del consignatari, el
destinatari de la mercaderia, i l’expedidor, l’empresa que lliura la mercaderia
al portador perquè sigui transportada. En alguns casos consignatari i expedidor
poden coincidir, ja que una empresa es pot enviar càrregues a ella mateixa o també
es pot donar d’acordar que el venedor lliuri la mercaderia al seu client en el país
de destí. En aquests casos qui lliura la mercaderia a l’empresa de transport i a
qui va destinada pot ser el mateix venedor o el seu representant o intermediaris de
l’operació.

El carregador ha de tenir presents alguns aspectes molt importants en el contracte
de transport, com ara la normativa aplicable al contracte que afecta aspectes com la
responsabilitat del portador o els terminis de reclamació. També ha de controlar la
correcta formalització del contracte, prestant especial atenció al fet que apareguin
totes les dades necessàries, assegurant-se que siguin exactes per evitar problemes,
així com la seva funció respecte a la responsabilitat que assumeix davant del
carregador.

1.1.1 Contracte de transport marítim

En el contracte internacional de transport marítim de mercaderies, existeixen
diferents agents que poden intervenir en el transport: l’armador que és el
propietari del vaixell, la naviliera que és la que explota comercialment el vaixell,
el consignatari de vaixell que és el representant d’una naviliera en un port i que
fa totes les gestions al port, el capità del vaixell que és la màxima autoritat al
vaixell i exerceix el comandament i la direcció del vaixell, el carregador que és
el propietari de la càrrega i qui contracta el transport, el broker marítim que fa
d’intermediari entre la naviliera i el carregador i el transitari que gestiona tot el
transport internacional i intervé quan el transport marítim és de línia regular.

• Té un caire onerós, és a dir, el transport s’efectua a canvi d’un noli que haurà
de pagar el carregador.

• Es tracta d’un contracte bilateral perfecte. Significa que n’hi ha prou que
el carregador lliuri la mercaderia i la rebi el portador a canvi del document
corresponent (el coneixement d’embarcament o bill of lading, o carta de
port marítima o sea waybill) per determinar el naixement del contracte.
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• La normativa distingeix entre dos tipus de contracte: contracte d’arrenda-
ment o noliejament i contracte de transport marítim de mercaderies amb
coneixement d’embarcament.

La pràctica demostra que el transport marítim internacional s’executa a través de
diversos contractes, concretament dintre dels contractes de noliejament, que es
canalitzen en dues formes d’explotar el vaixell: el transport marítim en règim de
noliejament que pot ser noliejament a cas nu, noliejament per temps i noliejament
per viatge i el transport marítim en línia regular (el document és el coneixement
d’embarcament).

Contracte d’arrendament o noliejament

Un contracte d’arrendament de vaixell es dona quan una empresa –que es dedica
al transport– necessita, habitualment, un vaixell complet.

En el contracte d’arrendament de vaixell, l’arrendador s’obliga –a canvi d’un preu
pactat– a lliurar un vaixell concret a l’arrendatari perquè el pugui utilitzar per a
un temps determinat o per un viatge concret d’acord amb el fet pactat o, si és
el cas, segons la seva naturalesa i característiques.

En aquest tipus de contractes sempre cal tenir present que hi ha un element
estranger (arrendador, arrendatari o el mateix vaixell).

Des d’un punt de vista econòmic, el contracte d’arrendament de vaixells es fa
servir amb finalitats diverses, molt habituals a la pràctica. Així, és l’eina jurídica
d’ús habitual per a canvis temporals de pavelló (bandera), tant per motius fiscals
o per raons de superació de barreres nacionals al trànsit estranger.

Entre els elements del contracte d’arrendament de vaixells hi ha els personals, els
reals i els formals:

• Els elements personals són l’arrendador i l’arrendatari. L’arrendador no
ha de ser per força el propietari del vaixell, sinó que pot tenir la capacitat de
cedir-ne l’ús, és l’armador. L’arrendatari assumeix la condició de navilier
o noliejador i, a la vegada, en virtut del contracte, pot explotar el vaixell
mitjançant les fórmules contractuals i destinar-lo, per exemple, al transport.

• Els elements reals són l’objecte del contracte, que no són altra cosa que el
vaixell i el noli. L’arrendament és per a un vaixell concret, perfectament
identificat, i és habitual que el contracte n’identifiqui suficientment les
característiques principals, i en això estan d’acord tots els ordenaments
jurídics dels països europeus. El noli es calcularà de forma diferent, segons
el noliejament sigui per temps o per viatge. En el noliejament per temps
es tindrà en compte el temps de durada del contracte i en el noliejament
per viatge es tindran en compte altres aspectes com la quantitat de càrrega
transportada.

• L’element formal és la pòlissa de noliejament (charter party), és a dir,
el contracte. Les modalitats més habituals de contracte de noliejament són
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per temps o time charter, o per viatge o voyage charter. S’exigeix que el
contracte d’arrendament del vaixell sigui per escrit. La inscripció permet
identificar, l’arrendatari com a deutor de l’explotació del vaixell. Cal tenir
present que els vaixells estrangers se sotmeten a la llei del pavelló (bandera)
pel que fa al seu registre.

És obligació de l’arrendador o armador el lliurament del vaixell i totes les seves
parts accessòries i necessàries en el lloc i temps fixats en el contracte i en les
condicions pactades. Està obligat a lliurar-lo en condicions per a un ús immediat.
En el cas que hi hagi cap desperfecte o incidència s’ha de comunicar a l’arrendatari
o naviliera, i aquest ho ha d’acceptar per poder tancar el contracte i assumir les
responsabilitats pertinents.

Pel que fa a les obligacions de l’arrendatari o noliejador, la seva obligació essencial
és la del pagament de la renda en el temps i lloc pactats. A més, també està obligat
a destinar el vaixell a l’ús pactat i sempre d’acord amb les seves característiques
tècniques. En el cas d’incompliment, per exemple d’impagament del preu, es
faculta l’arrendador a resoldre el contracte i retirar el vaixell. L’obligació de
retirada no la pot adoptar ell mateix i ha d’obtenir-la a través d’una acció judicial.

Així com és obligació de l’arrendador o noliejador lliurar el vaixell en perfecte
estat per a la seva navegació i garantir-la en el cas de defectes difícils de detectar,
l’arrendatari està obligat a mantenir el vaixell en el mateix estat de navegabilitat
al llarg de tota la durada del contracte.

És obligació de l’arrendatari o armador la devolució o lliurament del vaixell en
finalitzar el contracte d’arrendament. La restitució és al final del temps pactat
amb obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis derivats del retard, tot i que és
habitual no considerar retard l’excés de temps de devolució que resulta de la durada
del darrer viatge en curs, sempre que aquest s’hagi ordenat de manera correcta.

En el contracte de noliejament a cas nu o bareboat charter l’arrendador posa
a disposició de l’arrendatari o noliejador el vaixell i és aquest qui assumeix les
gestions nàutica i comercial. És l’arrendatari qui nomena al capità i a la tripulació
del vaixell i entre les seves obligacions estan les de pagar el noli, mantenir el vaixell
en bon estat, contractar una assegurança i tornar el vaixell en finalitzar el contracte.
Aquest tipus d’arrendament s’acostuma a fer per un temps determinat.

En el contracte de noliejament per viatge o voyage charter l’arrendador té el
control sobre la gestió nàutica i comercial del vaixell. L’arrendament es fa per
un viatge determinat, des d’un port d’embarcament a un altre port en el qual
es descarrega la mercaderia, i es pot arrendar el total del vaixell o una part.
L’arrendador que està obligat a pagar el noli i a carregar la mercaderia al vaixell,
pot embarcar les seves mercaderies o mercaderies de tercers.

En el contracte de noliejament per temps o time charter l’arrendador té el
control sobre la gestió nàutica i l’arrendatari té el control sobre la gestió comercial.
L’arrendador cedeix l’ús del vaixell a l’arrendatari per un temps determinat i és
aquest qui decideix els viatges que es faran en aquest temps sempre dins d’una zona
geogràfica determinada i pactada en el contracte i quina càrrega es transportarà
sempre dins dels límits especificats en el contracte.
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Aquest tipus de contractes en règim de noliejament s’utilitzen en serveis no
regulars o tramp i es transporten càrregues a granel tant sòlides com líquides i
també productes industrials.

Obligacions de l’arrendador
Les obligacions de l’arrendador són: posar el vaixell a disposició del noliejador
en condicions al port pactat i en la data acordada i realitzar les reparacions que
siguin necessàries mentre duri el contracte.

Així, l’obligació de posar el vaixell a disposició requereix la necessitat d’iden-
tificar el vaixell. El més habitual és que en el contracte es pacti un vaixell
concret per transportar la mercaderia, que no pot ser substituït per un altre sense
la voluntat del noliejador. Aquest ha de posar-se a disposició del noliejador o
carregador en el port i en la data acordats. Si s’ha identificat el vaixell per
altres condicions (nacionalitat, classificació, velocitat, consum, capacitat i altres
característiques), aquestes característiques determinen l’obligació de l’arrendador
i, en cas d’incompliment, està obligat a indemnitzar el noliejador dels danys i
perjudicis causats. La mateixa resolució és aplicable en cas contrari si el vaixell
no està a la seva disposició en la data acordada.

En el contracte s’indica el punt de càrrega corresponent, i l’arrendador està obligat
a informar el carregador amb prou antelació perquè no hi hagi cap problema.

L’armador ha de lliurar el vaixell al noliejador en prefecte estat de navegabilitat,
perquè no hi hagi problemes durant el transport.

Obligacions de l’arrendatari
L’arrendatari o noliejador té l’obligació de pagar el noli.

El noliejador s’ha de fer càrrec de les despeses ocasionades pel vaixell com les
despeses per practicatge, remolc, taxes dels ports i és responsable de tornar el
vaixell en bones condicions. També són per compte del noliejador les despeses de
càrrega i estiba de les mercaderies i les taxes relatives a la càrrega.

En el moment de la descàrrega, si a l’arribada del vaixell no es pot accedir al
port de destí pactat (tret que la falta d’accés sigui temporal, per un curt període
de temps curt), el noliejador pot dirigir el vaixell al port més pròxim i exigir
que la mercaderia sigui acceptada en aquest nou port. Això sí, ha d’informar el
destinatari i el consignatari del port escollit per fer la descàrrega. En el cas que
l’arrendador conegui la inseguretat del port de descàrrega en el moment de signar
el contracte, ha de suportar les despeses de la descàrrega en un port distint, tret
que les circumstàncies permetin suposar que no coneixia els factors d’inseguretat
del port quan va realitzar el contracte.
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Contracte de transport marítim de mercaderies amb coneixement
d’embarcament

El contracte de transport marítim, s’aplica únicament al contracte de transport
formalitzat en un coneixement d’embarcament que serveixi com a títol per al
transport de mercaderies per mar. Aquest transport és de línia regular, ja que
cobreix rutes habituals i en el mateix vaixell es transporten càrregues de diferents
carregadors.

Entre els elements del contracte de transport marítim de mercaderies amb conei-
xement d’embarcament tenim els personals, els reals i els formals.

• Els elements personals són el carregador, el portador i el destinatari de
la mercaderia o consignatari de la càrrega. Portador podria ser el navilier
o armador si contracten directament amb els carregadors el transport o
també un transitari. El portador és l’empresa que realitza el transport de les
mercaderies embarcades i que és responsable davant de tercers dels danys
i avaries de les mercaderies transportades. El carregador és qui lliura les
mercaderies al portador per al seu transport, contracta el transport i que
està obligat a pagar un noli. El consignatari de la càrrega és qui rep les
mercaderies quan arriben a la seva destinació.

• Els elements reals són la càrrega i el noli. La càrrega es transporta amb
contenidors i pertany a diferents carregadors. El noli són els diners que paga
el carregador com a contraprestació per al transport realitzat. En aquest cas
i a diferència dels contractes de noliejament el vaixell no és un element real
del contracte.

• Respecte als elements formals s’exigeix que el contracte de noliejament
sigui per escrit i és el coneixement d’embarcament o Bill of Lading. És
el document que justifica el contracte de transport marítim d’una mercaderia
entre el carregador i la naviliera i és el rebut de les mercaderies embarcades
en el vaixell. L’emet la naviliera i és títol de propietat. El consignatari
de la càrrega ha de presentar el B/L en el port de destinació perquè les
mercaderies li siguin lliurades.

La modalitat tradicional del contracte de transport en règim de coneixement, és a
dir, a través del B/L, és aquella en la qual l’objecte del transport el constitueixen
les mercaderies, determinades pel seu pes, mesura o classe.

Els convenis internacionals que tracten sobre transport marítim de mercaderies
amb coneixement d’embarcament són: Les Regles de la Haia-Visby, Les Regles
d’Hamburg i les Regles de Rotterdam de l’any 2008 que encara no s’apliquen. La
regulació del transport marítim en règim de coneixement d’embarcament és un
règim especial que comença amb el Conveni de Brussel·les o Regles de la Haia
de 1924 i que s’incorporen a Dret espanyol amb la Llei de Transport Marítim del
1949. Aquestes regles es van modificar el 1968 i van passar a denominar-se Regles
de la Haia - Visby.

En l’àmbit nacional el transport de mercaderies en règim de coneixement d’embar-
cament, la responsabilitat del portador es regeix per la LNM (Llei de la Navegació
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Marítima) que va entrar en vigor al 2014 i que en el seu títol IV estableix que la
regulació de la responsabilitat del portador per danys o avaries estarà regulada per
les Regles de la Haia - Visby. Segons l’OCDE aquestes regles regulen el 95% del
comerç marítim mundial.

Obligacions del portador
Les obligacions del portador en el contracte de mercaderies en règim de conei-
xement d’embarcament són transportar les mercaderies des del lloc de càrrega al
lloc de descàrrega.

El portador ha de contractar un vaixell que estigui en disposició de realitzar el
transport de les mercaderies i ha de realitzar pel seu compte i risc la càrrega i estiba
de les mercaderies i ha de respondre a les conseqüències d’una estiba defectuosa
que comprometi la seguretat del viatge. A més de les accions anteriors, també són
per compte i risc del portador la desestiba i la descàrrega de la mercaderia. El
portador haurà de lliurar al carregador el coneixement d’embarcament o B/L.

En el contracte s’indica el punt de càrrega corresponent, i el portador està obligat
a informar el carregador amb prou antelació perquè no hi hagi cap problema.

En el moment de la descàrrega, si a l’arribada del vaixell no es pot accedir al port
de destí pactat (tret que la falta d’accés sigui temporal, per un curt període de temps
curt), el portador pot dirigir el vaixell al port més pròxim i exigir que la mercaderia
sigui acceptada en aquest nou port. Això sí, ha d’informar el destinatari per fer la
descàrrega.

El portador és responsable de la vigilància i custòdia de les mercaderies fins que
les lliuri al consignatari de la càrrega en destí.

És obligació del portador realitzar el viatge per la ruta establerta o, en cas de
canvi, respondre a les incidències, danys i perjudicis causats pel desviament. No
n’és responsable si el desviament ve pel salvament de vides humanes o per causa
raonable i justificada. En cas que hi hagi una avaria o una interrupció en el
viatge, el portador ha de tenir cura de les mercaderies mentre se solucionen els
problemes. En cas que no es puguin solucionar o la mercaderia pugui resultar
greument afectada pel retard, el portador ha de proveir un transport a càrrec seu
fins al destí pactat.

És deure del portador tenir cura de la mercaderia durant totes les fases del
viatge i respondre de la pèrdua o danys que li siguin aplicables.

Obligacions del carregador
Les obligacions del carregador són: lliurar la càrrega i pagar el noli. El carregador
ha de presentar la mercaderia en el lloc designat del port, però l’obligació principal
és el pagament del noli.

En alguns casos és possible que es pacti que el destinatari o receptor de la
mercaderia pagui en destí (ports deguts). En aquest cas, s’indica en el coneixement



Transport internacional de mercaderies 18
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

marítim i aeri

Regles de la Haia-Visby i
Regles d’Hamburg

Regles que regulen el
funcionament dels coneixements

d’embarcament del transport
marítim internacional.

d’embarcament (B/L), i està obligat a fer el pagament quan accepta la mercaderia
o quan la retira en destí.

La regulació dels contractes de coneixement d’embarcament (B/L) en els quals el
noli es calcula pel pes o volum de la mercaderia es fixa segons allò indicat al B/L,
tret de frau o error, i ve regulada a la Llei de navegació marítima.

Les mercaderies que es perdin en el viatge per la seva naturalesa, vici propi o
defecte de l’embalatge no meriten noli. Si la pèrdua és parcial i el noli pactat
és segons pes o volum, no merita noli la part de mercaderia perduda. En canvi,
les mercaderies que hagin patit alguna avaria sí que meriten noli. El noli de la
mercaderia contractada i no carregada pel carregador merita íntegrament, tret que
el portador hagi aconseguit una altra càrrega per completar la capacitat del vaixell.

Responsabilitats del portador
Els supòsits que generen responsabilitats del portador són l’avaria, la pèrdua i el
retard. Únicament es pot exigir responsabilitat al portador pels danys ocasionats
en el temps durant el qual les mercaderies objecte del transport estan sota el seu
control.

En el cas que hi hagi un portador contractual (aquell amb el qual s’ha signat el
contracte de transport marítim) i un portador efectiu (aquell que realitza realment
el transport de la mercaderia), la responsabilitat és solidària entre tots dos.

Hi ha un límit en les responsabilitats del portador aplicable en els casos que la
causa sigui culpa contractual o extracontractual, és a dir, que vingui registrada al
contracte o no.

La limitació per pèrdua o dany a la mercaderia ve determinada per normativa
aplicable, tret que en el coneixement (B/L) s’hagi declarat el valor real de
la mercaderia, que serà el límit de la responsabilitat. En cas de pèrdua, la
indemnització ha de ser proporcional al valor declarat de la mercaderia.

La responsabilitat del portador a les Regles de la Haia -Visby és de ganxo a ganxo.
Això vol dir que el portador és responsable de la càrrega des que es carrega al port
de càrrega fins que es descarrega al port de descàrrega. Si es produeix un accident
a les terminals portuàries, no serà responsabilitat del portador.

El límit ve previst i establert per les Regles de la Haia-Visby, on s’indica que
s’ha d’atendre al valor de les mercaderies danyades en el lloc i la data en què es
descarreguen, conforme al contracte; i, en el cas que s’hagin perdut, en la data o
el lloc on s’havia de descarregar en destinació. En aquest cas, s’ha d’entendre que
el límit del valor declarat opera com a presumpció: es pot provar que, en realitat,
és inferior.

El límit de responsabilitat establert en les Regles de la Haia - Visby és de 666,67
drets especials de gir (DEG) per unitat de mercaderia, o de 2 DEG per quilogram
de pes brut de les mercaderies perdudes o danyades, i s’aplica el més alt.

S’aplicarà la regla del contenidor: en cas que en el transport es facin servir
contenidors, safates de càrrega o eines semblants d’agrupació de càrrega i en el
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B/L s’indica qualsevol paquet o unitat inclosa en aquests mitjans d’agrupació, es
considerarà com a paquet o unitat. En cas que en el B/L no hi aparegui aquesta
indicació, el mitjà d’agrupació de càrrega es considera com un únic paquet.

Regla del contenidor

Es va enviar una càrrega de lluç de 5.000 kg en vaixell des de Xile al Port de Barcelona.
S’envia un contenidor amb 12 palets.

Si en el B/L no apareixen detallats els palets, el límit de responsabilitat és la quantitat més
alta de les dues següents:

• 666,67 DEG x 1 contenidor (unitat) = 666,67 DEG

• 2 DEG x 5.000 kg = 10.000 DEG

Si en el B/L apareixen detallats els palets, el límit de responsabilitat és la quantitat més alta
de les dues següents:

• 666,67 DEG x 12 palets = 8.000,04 DEG

• 2 DEG x 5.000 kg = 10.000 DEG

Exemple d’indemnització per dany o pèrdua

Es va enviar una càrrega de lluç en vaixell des de Xile al Port de Barcelona. El valor
de la càrrega era de 325.254,60 EUR. Es va produir una avaria a la connexió elèctrica i
van resultar danyats 5.000 kg de lluç d’un total de 360.000 kg, que es transportaven en 6
contenidors, és a dir, un contenidor. En el B/L no consta el valor de la càrrega. Quina és la
indemnització si són d’aplicació les Regles de l’Haia - Visby?

La indemnització aplicable és la quantitat més alta de les dues següents:

• 666,67 DEG x 1 contenidor (unitat) = 666,67 DEG

• 2 DEG x 5.000 kg = 10.000 DEG

1 DEG = 1,27496 EUR (tipus de canvi consultat el 18/02/2017)

• En el primer cas la indemnització seria igual a 849,98 EUR (666,67 DEG x 1,27496 EUR).

• En el segon cas la indemnització equivaldria a 12.749,60 EUR (10.000 DEG x 1,27496 EUR).

El valor de la mercaderia danyada ascendeix a 27.104,55 EUR (325.254,60 EUR/360.000
kg, que representen 0,903485 EUR/kg per un total de 30.000 kg).

Com que en el B/L no apareix el valor de la mercaderia, s’ha d’aplicar el més alt dels
dos valors calculats en funció del DEG. Per tant, la indemnització que s’ha d’aplicar és de
12.749,60 EUR.

La limitació de responsabilitat no opera quan es prova que el dany o la pèrdua han
estat causats per dol del portador (intencionadament, a consciència).

Les Regles de l’Haia - Visby no estableixen cap responsabilitat per retard.

El límit de responsabilitat establert en les Regles d’Hamburg és de 835 drets
especials de gir (DEG) per embalum o altra unitat de càrregada transportada, o
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de 2,5 DEG per quilogram de pes brut de les mercaderies perdudes o danyades, i
s’aplica el més alt. S’aplicarà també en aquest cas la regla del contenidor.

La limitació per responsabilitat per retard a les Regles d’Hamburg, estableix
una quantia de 2,5 vegades el noli proporcional a les mercaderies afectades pel
retard, sense poder-se excedir de la quantia total del noli que s’ha de pagar en virtut
del contracte de noliejament. Si es donen indemnitzacions per avaria i retard al
mateix temps, l’acumulació de totes dues queda limitada a les xifres establertes
pel límit de responsabilitat per dany o pèrdua per al transport nacional.

Exemple d’indemnització per retard

La càrrega enviada en un transport marítim nacional ha arribat amb retard i ha suposat
pèrdues per a l’empresa receptora de la mercaderia. El valor del noli era de 5.200 EUR i la
mercaderia afectada són 1.000 kg de 5.000 kg que pesava el total de la càrrega. Quina és
la indemnització si en aquest cas són d’aplicació les Regles d’Hamburg?

La indemnització aplicable serà 2,5 vegades el valor proporcional a la mercaderia afectada
del noli (5.200/5.000,00) x 1.000 x 2,5, que correspon a 2.600 EUR.

En canvi, si la mercaderia afectada fossin 4.000 kg dels 5.000 kg, el càlcul seria
(5.200,00/5.000,00) x 4.000 x 2,5 = 10.400 EUR. Com que la indemnització calculada
supera el noli, aquest últim és el límit que cal indemnitzar: 5.200 EUR.

En el cas que es produeixi dany en la mercaderia, sempre es té dret a presentar una
protesta, que és el dret a comunicar la disconformitat sol·licitant una indemnització
pels danys causats. Si es presenta la protesta corresponent, el perjudicat conserva
el dret a exercir posteriorment totes les accions possibles contra el portador, per
poder cobrir les pèrdues provocades. Si no es realitza la protesta en la forma i el
termini de temps corresponents i la mercaderia no ha estat rebuda tal com apareix
descrita al B/L, sempre queda l’opció de presentar la corresponent reclamació pels
danys causats.

Els terminis per reclamar al portador són diferents a les Regles de l’Haia - Visby i a
les Regles d’Hamburg.A les Regles de l’Haia - Visby el receptor de la mercaderia
ha de reclamar al portador en el moment del lliurament si els danys són aparents
i de tres dies laborables des del lliurament si els danys no ho són. A les Regles
d’Hamburg el receptor de la mercaderia ha de denunciar per escrit (al portador o
al seu agent) la pèrdua o danys el dia laborable següent a la recepció, si els danys
són aparents, o en el termini de quinze dies laborables, si no ho són. La protesta
no és necessària si el destinatari o portador comprova que l’estat de la mercaderia
no és el que li correspon per la seva naturalesa. L’omissió o presentació tardana
de la protesta no suposa la pèrdua del dret a reclamar indemnització, sinó que es
conjectura que les mercaderies han estat lliurades en l’estat indicat en el B/L, tret
de prova contrària del receptor.

En cas de retard, el destinatari ha de donar avís escrit al portador o al seu agent en
els 10 dies laborables següents al del lliurament, indicant en termes generals els
danys de les mercaderies.

Les accions establertes per causa de danys prescriuen al cap d’un any, en general,
pel que fa a les reclamacions davant del portador d’indemnització per avaries,
pèrdues o retards, i per la reclamació pel portador del pagament del noli. El termini
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computa des del lliurament de la mercaderia al destinatari o, en cas de pèrdua o
retard, des del dia en què s’haguessin d’haver lliurat.

1.1.2 Contracte de transport aeri

El contracte de transport aeri ve regulat pel Conveni de Varsòvia de 1929 i les
ampliacions posteriors, que regulen les responsabilitats de les parts.

En el transport aeri, la responsabilitat del portador per pèrdua de la mercaderia
és limitada a 19 DEG per kg, tret de la declaració especial de valor realitzada
per l’expedidor en el moment del lliurament de la mercaderia al transportista i
mitjançant el pagament d’una taxa suplementària eventual, si escau. En aquest
cas, el transportista està obligat a pagar fins a l’import de la suma declarada, tret
que provi que aquest import és superior al valor real de l’expedidor en el moment
del lliurament.

Tot i així cal tenir present la jurisprudència, ja que en alguns casos hi ha hagut
sentències que han obligat al pagament complet de la mercaderia i no a la quantitat
estipulada per la normativa, tot i que no s’havia pagat la taxa suplementària
eventual que allí s’indica.

Si s’observen danys a la mercaderia, el destinatari ha de dirigir al portador una
protesta immediatament després del moment que s’hagi vist o, com a màxim,
en els set dies següents a la rebuda de la mercaderia. En cas que es provoquin
perjudicis per retard, la protesta es pot presentar com a màxim en els 14 dies
següents a la posada a disposició de la mercaderia al destinatari. Si no es presenta
una protesta en els terminis establerts, totes les accions contra el portador són
inadmissibles, tret que siguin a causa de frau del portador.

La responsabilitat del portador prescriu al cap de dos anys, des de l’arribada al
seu destí o des del dia en què l’aeronau hauria d’haver arribat.

L’expedidor de la mercaderia pot posar un recurs contra el primer portador, i el
destinatari que tingui dret al lliurament contra el darrer portador; l’expedidor i el
destinatari poden procedir contra el portador que efectua el transport en el curs
del qual es produeixi destrucció, pèrdua, avaria o retard de la mercaderia. Els
portadors que intervinguin en el transport són solidàriament responsables davant
l’expedidor i el destinatari.

1.1.3 Contracte de transport multimodal marítim o aeri

El contracte multimodal és aquell amb el qual un operador de transport utilitza
diversos mitjans per realitzar el transport de mercaderies. A canvi del pagament
d’un noli s’efectua el transport complet, des del lloc on l’expedidor lliura les
mercaderies al transportista fins al destí on les posa a disposició del consignatari,
mitjançant dos o més mitjans de transport, un dels quals és el marítim.
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Els elements que hi intervenen són els mateixos que els del contracte de transport
marítim. El transportista que expedeix el document o contracte de transport
assumeix la responsabilitat de tota la operació de transport davant del carregador
i consignatari.

En cas de dany, avaria o qualsevol incidència en la mercaderia transportada, la
responsabilitat i les indemnitzacions són les aplicables al mitjà de transport en el
qual s’hagi donat el dany, avaria o incidència en la mercaderia, és a dir, s’aplica la
normativa del transport terrestre o marítim respectivament.

1.2 Incoterms marítims i aeris

La Cambra de Comerç Internacional (ICC) de París va publicar el 1936 els
incoterms (acrònim d’International Commercial Terms), amb una última versió
de l’any 2020, que indiquen quines obligacions, costos i riscos assumeix el
comprador/importador i venedor/exportador en una operació comercial. Encara
que es publiquin les revisions periòdiques, les anteriors continuen vigents. Això
fa que per a una correcta aplicació sigui necessari indicar en el contracte la versió
de la publicació a què fa referència.

La forma correcta d’indicar l’incoterm d’una compravenda és la següent: nom de
l’incoterm, adreça de lliurament de venedor/exportador a comprador/importador,
versió de l’incoterm. Si es coneix el punt exacte d’atracament del vaixell, també
s’hi pot incloure, és a dir, com més exacta sigui l’adreça, més possibles problemes
es poden evitar.

Exemple de referència correcta d’incoterm

En una operació en què l’incoterm és un FOB versió 2010 i el lloc d’embarcament és el
moll del Prat del Port de Barcelona, caldria indicar-ho de la manera següent:

FOB, Moll del Prat, el Prat de Llobregat, Espanya, Incoterms 2020 o ICC 2020

1.2.1 Classificació dels incoterms

La classificació en les versions anteriors a la de 2020 es realitzava en funció de
quatre grups, formats en funció d’assumpció de responsabilitats, riscos i costos per
al venedor/exportador i per al comprador/importador: Grup E, Grup F, Grup C
i Grup D.

En aquesta classificació se segueix un ordre de repartiment d’obligacions, riscos
i costos i es considera que el següent amplia l’anterior, és a dir, si en el cas del
grup C tenim que el venedor/exportador contracta el transport i l’assegurança fins
a destí, a la pràctica es considera que el grup D el venedor/exportador, a més
del transport i l’assegurança fins a destí, amplia la seva contractació fins a un
punt interior al país de destí. La publicació de l’ICC no indica enlloc que en
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els incoterms D el venedor/exportador hagi de contractar l’assegurança, però a la
pràctica s’ha convertit en un costum que sigui així, tret que s’indiqui el contrari en
la negociació.

En la versió de 2020, tot i que se segueix la classificació de la versió del 2010,
es classifiquen en funció del mitjà de transport que es fa servir. En la seva
classificació es distingeixen els incoterms per al transport marítim i/o fluvial i
els incoterms per a tots els mitjans de transport, és a dir, polivalents:

• Transport marítim i/o fluvial: FAS, FOB, CFR, CIF

• Transport polivalent: FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

A la taula 1.1 podeu consultar els canvis que s’han produït en el Incoterms de la
família de les D en els Incoterms 2000, els Incoterms 2010 i el Incoterms 2020.

Taula 1.1. Grup D, Incoterms 2000 - 2010 -
2020

Incoterms 2000 Incoterms 2010 Incoterms 2020

DEQ DAT DAP

DAF, DES, DDU DAP DPU

DDP DDP DDP

L’obligació de contractar el transport correspon en cada cas al comprador/importa-
dor o venedor/exportador. A la taula 1.2 podeu consultar a qui correspon en cada
incoterm.

Taula 1.2. Qui contracta el transport?

Incoterms Transport interior país
d’origen

Transport principal Transport interior país
de destí

EXW C C C

FCA C/V C C

FAS V C C

FOB V C C

CFR V V C

CIF V V C

CPT V V V/C

CIP V V V/C

DAP V V V/C

DPU V V V/C

DDP V V V/C

C: comprador/importador V: venedor/exportador

1.2.2 Els Incoterms 2020

Els incoterms marítims són d’ús exclusiu per al transport marítim i/o fluvial i no
són adequats per al transport en contenidors.
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En cas que es tanqui una operació de compravenda en un mitjà de transport
terrestre o aeri amb algun d’aquest incoterms, és com si no hi hagués cap incoterm
al contracte, perquè si es produís alguna incidència o qualsevol problema, no
es podria aplicar. Aquest és un dels mals usos dels incoterms que fan algunes
empreses en les seves operacions de comerç internacional.

FAS (free alongside ship - franc a moll)

El risc de pèrdua o dany de la mercaderia es transmet del venedor/exportador
al comprador/importador quan la mercaderia és al costat del vaixell, així que
qualsevol problema que es genera fins a aquest moment és responsabilitat del
venedor/exportador. El comprador/importador assumeix els costos i els riscos a
partir d’aquest moment.

Aquest incoterm és adequat per a les càrregues de líquids o sòlids a granel, en
les quals el venedor/exportador no vol assumir costos i riscos fora del país o port
d’embarcament, ja que les accions logístiques principals (transport principal) són
assumides pel comprador/importador.

En el cas de les càrregues a granel, l’empresa carregadora sap amb anticipació,
habitualment, el moll on ha d’atracar el vaixell, fet que li permet indicar a
l’incoterm el punt on es durà a terme la transmissió de riscos i costos.

FOB (free on board - franc a vaixell)

El moment del lliurament de la mercaderia del venedor/exportador al com-
prador/importador és produeix quan es troba a bord del vaixell contractat pel
comprador/importador.

La redacció dels incoterms no té en compte que quan es contracta un transport
marítim, en el preu pagat pel noli s’acostumen a incloure els costos de manipulació
de càrrega i descàrrega (estiba/desestiba). En aquest incoterm la teoria publicada
per l’ICC diu que la càrrega va a càrrec del venedor/exportador i el noli va a
càrrec del comprador/importador. En algunes empreses no serioses, ens podem
trobar amb duplicitat de costos, és a dir, que es facturi al venedor/exportador la
càrrega/estiba en el vaixell, i en el noli facturat al comprador/importador s’inclogui
també la càrrega/estiba en origen. Tot i que no és habitual, no es pot descartar mai
aquest fet i cal prestar atenció als costos que es facturen a les dues parts.

En aquest incoterm alguns especialistes han debatut si el risc i els costos es
transmeten en el moment que la mercaderia és dipositada a bord del vaixell o
quan és estibada i trincada al vaixell. La conclusió a què s’ha arribat és que es
transmeten en el moment que la mercaderia és a bord del vaixell, ja que s’entén que
quan aquesta és estibada ja s’ubica al lloc on realitza el trajecte i només es canvia
en cas de necessitat de reorganització i distribució de la càrrega en un moment
donat.

Igual que el FAS, aquest incoterm és adequat per a les càrregues de sòlids o líquids
a granel, en les quals el venedor/exportador no vol assumir costos i riscos fora del
país o port d’embarcament, ja que les accions logístiques principals (transport
principal) són assumides pel comprador/importador. També coincideix amb el
FAS en la possibilitat de saber amb anticipació, habitualment, el moll on ha
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d’atracar el vaixell, fet que li permet indicar en l’incoterm el punt on es durà a
terme la transmissió de riscos i costos.

Alguna de les particularitats d’aquest incoterm és el mal ús que se’n fa, ja que ens
trobem molts casos en què es negocia una operació en què el transport és aeri i
l’incoterm pactat és el FOB. També es donen casos en què l’incoterm pactat és el
FOB i el comprador/importador sol·licita al venedor/exportador que contracti el
transport principal al seu nom, i en aquest cas, seria més adient aplicar un CFR en
lloc del FOB.

CFR (cost and freight - cost i noli)

El CFR és un incoterm de transmissió de riscos en origen i de costos
en destí. Els riscos, per defecte, es transmeten de venedor/exportador
a comprador/importador en el moment que el venedor/exportador lliura
la mercaderia a bord del vaixell, coincidint amb la transmissió de riscos
del FOB, mentre que el venedor/exportador contracta i paga el transport
principal fins al port de destinació.

El moment del lliurament de la mercaderia del venedor/exportador al compra-
dor/importador es produeix quan el vaixell arriba al port de destí. En aquest cas el
venedor/exportador contracta i paga el noli fins al port de destinació. El transport
principal va a càrrec del venedor/exportador, i una vegada atraca el vaixell el
transport va a càrrec del comprador/importador.

La descàrrega no s’inclou entre les obligacions del venedor/exportador, tot i que
és habitual que s’inclogui en els costos del noli contractat pel venedor/exportador.
De la mateixa manera que passa amb el FOB en els costos de càrrega/estiba, aquí
tenim el possible problema amb els de descàrrega/desestiba.

Igual que els anteriors, aquest incoterm és adequat per a les càrregues de sòlids o
líquids a granel, en les quals el venedor/exportador no vol assumir riscos fora del
país o port d’embarcament, tot i que sí que contracta el transport principal.

CIF (cost, insurance, freight - cost, assegurança i noli)

Aquest incoterm és idèntic al CFR en tots els aspectes, amb l’obligació afegida
per al venedor/exportador de contractar una assegurança marítima contra el risc de
pèrdua o danys en les mercaderies, en la qual el beneficiari és el comprador/impor-
tador i la mínima cobertura estipulada és la ICC C. El valor a ssegurar és el 110%
del valor de la càrrega. Un ús habitual és quan es té la possibilitat de vendre tota la
càrrega o una part en el trajecte del transport principal i al comprador/importador
li convé tenir contractada una assegurança en cas de possibles danys o pèrdues.

Dintre dels incoterms polivalents hi ha l’EXW (ex works - a peu de fàbrica). En
aquest cas el venedor/exportador lliura la mercaderia al comprador/importador a
la seva fàbrica o magatzem. Aquest incoterm és de menors obligacions per al
venedor/exportador, ja que tot va a càrrec del comprador/importador, és a dir, els
riscos i costos que assumeix són molt mínims.
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FCA (free carrier - franc a transportista)

En el cas del transport marítim i aeri, el venedor/exportador lliura la mercaderia
quan la deixa a disposició del comprador/importador sense descarregar del camió
o del tren en el lloc acordat. És a dir, pot donar-se el cas que una mercaderia
s’enviï via marítima o aèria en contenidor i que el punt de lliurament sigui el
magatzem de consolidació o càrrega del contenidor o el propi magatzem del
venedor/exportador, si és una càrrega completa. En el primer cas, en el del
magatzem de consolidació o càrrega del contenidor, el venedor/exportador és
qui contracta el transport fins al destí i n’assumeix el risc fins a l’arribada del
transport contractat en aquest punt (sense descarregar). En el segon cas, en el
propi magatzem del venedor/exportador, és una particularitat d’aquest incoterm,
i el venedor/exportador assumeix l’obligació de carregar el transport enviat pel
comprador/importador (ja que no paga cap transport a l’interior del país d’origen).

És un incoterm molt apropiat per als contenidors, quan el venedor/exportador no
vol assumir cap risc posterior al moment que perd de vista els productes que ha
venut.

Com que és un incoterm molt versàtil, la indicació del lloc geogràfic és útil i
important: en el cas d’enviaments en transport marítim o aeri la transmissió del
risc i costos es pot donar a la terminal portuària o aèria concreta. Per això és
convenient indicar el moll del port, fins i tot el punt d’embarcament concret, o la
terminal de càrrega de l’avió.

CPT (carriage paid to – ports pagats fins a)

El CPT és un incoterm de transmissió de riscos en origen i de costos
en destí. Els riscos, per defecte, es transmeten de venedor/exportador a
comprador/importador en el moment que el venedor/exportador lliura la
mercaderia al primer portador.

En el cas del transport marítim i aeri, el venedor transmet els riscos, per defecte,
en el moment que lliura la mercaderia al primer portador, que és l’empresa de
transport terrestre que fa arribar la càrrega al port o aeroport de sortida, tret que
es pacti que el risc es transmeti a un port o aeroport acordat.

En cas que es facin servir diversos portadors per portar la mercaderia al destí
acordat i les parts no acordin un punt d’entrega concret, la posició per defecte
és que el risc es transmet quan la mercaderia s’ha lliurat al primer portador en
el punt seleccionat per l’empresa venedora/exportadora i sobre el qual l’empresa
compradora/importadora no té cap control. Si les parts volen que el risc es
transmeti en una etapa posterior (per exemple, en un port o aeroport concret), cal
especificar-ho en el contracte de compravenda. És a dir, per defecte, els riscos es
transmeten al país d’origen, i els costos al de destí.

El document de transport cobreix les mercaderies incloses en el contracte i està
datat en el termini acordat per embarcar-les. En cas que s’hagi acordat o sigui
la manera habitual, el document permet al comprador/importador reclamar la
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mercaderia al portador en el punt de destí indicat i, a més, ha de permetre al
comprador/importador que pugui vendre la mercaderia en trànsit mitjançant la
transferència del document a un comprador posterior o mitjançant notificació al
portador.

Quan el document de transport s’emet en forma negociable (bill of lading o FIATA
B/L) i en diversos originals, cal presentar un joc complet d’originals al compra-
dor/importador. En aquest cas, l’exportador realitza el despatx d’exportació i
l’importador realitza el despatx d’importació. Com que el transport principal ha
estat contractat per l’exportador, aquest està obligat a lliurar els documents de
transport a l’importador –sempre exigibles al port de desembarcament i al despatx
d’importació–, per poder introduir la mercaderia al país de destinació.

CIP (carriage and insurance paid to – ports i assegurança pagats fins a)

Aquest incoterm és idèntic al CPT en tots els aspectes, amb l’obligació afegida
per al venedor/exportador de contractar una assegurança contra el risc de pèrdua
o danys en les mercaderies, en la qual el beneficiari és el comprador/importador i
la mínima cobertura estipulada és la ICC A. S’ha d’assegurar el 110% del valor de
la càrrega. Aquest incoterm es fa servir quan es té la possibilitat de vendre tota la
càrrega o una part en el trajecte del transport principal i al comprador/importador
li convé tenir contractada una assegurança en cas de possibles danys o pèrdues.

DAP (delivered at place - lliurat al lloc)

La idea és que aquest incoterm és un porta a porta, ja que el venedor/exportador
assumeix costos i riscos, és a dir, tots els danys i pèrdues fins al punt indicat pel
comprador/importador i que sovint són les instal·lacions del comprador, això sí,
sense la descàrrega ni els tràmits d’importació. Aquest incoterm només s’ha
de fer servir als països on el venedor/exportador tingui facilitat, experiència o
coneixement per poder contractar un mitjà de transport segur.

DPU (delivered at place unloaded - lliurat al lloc descarregat)

En el cas d’un transport marítim, el venedor/exportador està obligat a lliurar la
mercaderia descarregada en el lloc designat, és a dir, deixar el contenidor al lloc
acordat o a la terminal del port acordada (a la sitja, dipòsit o espai específic on
s’ubiqui la càrrega de la terminal especificada). El comprador/importador ha de
contractar el transport des del lloc acordat fins al seu magatzem.

En el cas d’un transport aeri, el venedor/exportador està obligat a lliurar la
mercaderia descarregada en el lloc acordat que pot ser la terminal de l’aeroport
indicada. A partir d’aquí, el comprador/importador assumeix els riscos i costos
de les accions que hagi de realitzar a l’interior del país.

DDP (delivered duty paid - lliurat amb drets pagats)

Aquest incoterm és idèntic al DAP, tret que el despatx d’importació va a càrrec de
l’importador, és a dir, en aquest cas l’únic risc i cost per al comprador/importador
és el de descàrrega en el lloc acordat.
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1.2.3 Els incoterms i els contenidors

Encara que sembli contradictori –el contenidor és una UTI per al transport
marítim–, els incoterms marítims no són adequats per al transport de contenidors.
La raó rau en les responsabilitats: el contenidor es precinta en el moment que
s’hi posa la mercaderia, i fins que el comprador/importador no l’obre en el punt
d’entrega, s’han pogut dur a terme molts moviments.

Els incoterms marítims no són adequats per al transport de contenidors.

En el cas que un contenidor sigui transportat amb camió o ferrocarril fins al port,
els moviments que poden produir-se generalment són els següents:

1. Càrrega del contenidor al magatzem de consolidació o a l’empresa del
venedor/exportador.

2. Viatge del contenidor en camió des del punt de càrrega fins al port o trasllat
des de la terminal a la plataforma del tren i viatge en tren fins al port.

3. Trasllat des del camió fins al punt de la terminal de contenidors corresponent
o descàrrega i trasllat des del tren fins al punt de la terminal de contenidors
corresponent.

4. Trasllat des de la terminal de contenidors fins a davant del vaixell.

5. Ubicació del contenidor al vaixell, que comporta el moviment des del moll
fins a dins del vaixell.

6. Viatge en portacontenidors.

7. Possible canvi d’ubicació o descàrrega i càrrega en un port secundari.
Aquest moviment es realitza en el cas que s’hagin de col·locar contenidors a
sota d’un contenidor ja carregat al vaixell en els ports posteriors a la primera
càrrega.

8. Descàrrega del contenidor al moll del port de destí.

9. Trasllat des del moll fins a la terminal de contenidors de destí.

10. Trasllat des de la terminal fins al camió.

11. Viatge del contenidor en camió des de la terminal fins al magatzem de
desconsolidació o l’empresa del comprador/importador.

Com que els contenidors han de passar per molts moviments i les responsabilitats
entre comprador/importador i venedor/exportador es duen a terme sense revisar
l’interior del contenidor, els incoterms marítims no es consideren adequats. A
més, si en el moment d’obrir-los s’hi detecten danys, en molts casos no es pot
determinar el lloc on s’han produït, i això pot provocar problemes per determinar
qui n’és el responsable.
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A “Annexos” podeu
consultar la Llei de Ports
de l’Estat i de la Marina
Mercant, i les taxes i
tarifes del Port de
Barcelona.

Depenent dels riscos que estigui disposat a assumir el comprador/importador, li
serà d’interès fer servir un incoterm polivalent. En el cas que vulgui assumir tota
la responsabilitat des del moment de la càrrega, l’incoterm més adequat és un FCA
magatzem de consolidació. En el cas que no vulgui assumir cap responsabilitat
fins a l’arribada al punt d’obertura del contenidor, el millor incoterm és un
DAP o DDP magatzem de desconsolidació. La resta d’incoterms presenten
incompatibilitats entre l’obertura del contenidor i l’assumpció de riscos; això pot
implicar no saber on s’han produït els danys i qui n’és el responsable respecte a qui
n’assumeix els riscos (cal recordar que els contenidors no s’obren fins a l’arribada
a destí). Només s’obren abans si l’autoritat duanera considera pertinent que s’ha
de fer una inspecció.

1.3 Costos del transport

Els costos del transport són un factor que cada dia cobra més importància en el
moment de la contractació d’un servei d’aquest àmbit. Aquests costos inclouen
factors fixos i factors variables. A més, també hi ha costos propis i exclusius
d’alguns ports i aeroports, fet que en alguns casos pot significar la selecció d’un
port o aeroport per fer la càrrega o la descàrrega.

1.3.1 Costos del transport marítim

El cost del transport marítim es calcula de manera diferent si el transport és FCL o
LCL. En el cas d’FCL el cost és per contenidor, sense valorar pes, pes volumètric
o qualsevol altre concepte, mentre que en el cas d’LCL és habitual fer servir el
factor d’estiba i es paga en funció de pes o volum, el valor que sigui més alt.

A més del cost del noli, s’inclouen altres costos de manipulació a la terminal
portuària i recàrrecs aplicables en cada cas.

La Llei de Ports estableix les taxes i tarifes que es regulen en la seva normativa.
A més, també inclou les quanties bàsiques i màximes en alguns casos, així com
bonificacions. En qualsevol cas, poden haver-hi taxes exclusives de cada port, que
no van incloses ni regulades en aquesta llei.

Un dels costos comuns a qualsevol transport marítim són els anomenats THC
(terminal handling charge). El THC inclou els serveis de manipulació de les
mercaderies a la terminal d’origen i destí pels estibadors de les terminals del port.
Està format per la quantitat fixa que s’acorda en les conferències marítimes de nolis
i que obliga els armadors que s’integren en aquestes conferències a cobrar-ho als
seus clients en concepte de manipulació de la mercaderia a la terminal portuària.
El seu import varia en funció del port on s’opera i del tipus de trànsit mercantil.

En general les operacions que es realitzen al port d’origen i que s’inclouen en el
THC són: la rebuda, els moviments horitzontals, l’emmagatzematge, la càrrega i
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És interessant comprovar
els conceptes que

s’inclouen en el THC,
verificar que són els que

realment es realitzen en la
càrrega i vigilar que no es

facturi dues vegades per un
mateix concepte.

l’estiba. Les operacions que es realitzen al port de destí i que s’inclouen en el THC
són: la desestiba, la descàrrega, els moviments horitzontals, l’emmagatzematge i
el lliurament.

Les manipulacions al port es realitzen per les empreses estibadores allí establertes.

La T3 és la taxa de la mercaderia. El seu càlcul es basa en l’ús que fan
les mercaderies de les instal·lacions d’atracament i manipulació, els accessos
i vies de circulació i altres instal·lacions portuàries. Aquí s’inclou l’estada de
les mercaderies a les zones habilitades com a zones de trànsit a les terminals
portuàries, i s’hi indica un màxim d’hores. En el cas d’entrada o sortida marítima
de mercaderies o de trànsit marítim i tràfic interior, el màxim és de fins a 4 hores
des de la seva entrada a la terminal o del seu desembarcament (per a mercaderies i
elements de transport en què els elements rodants que els transportin hagin format
o formin part del transport marítim). En els altres casos, el màxim és de 48 hores.
És a dir, 4 hores per a mercaderies que formin part de l’avituallament o que hagin
de ser carregades a través d’elements amb rodes propis del vaixell, i 48 hores per
a la resta de càrregues. En el cas d’operacions de trànsit terrestre, 4 hores des de
la seva entrada a la terminal.

El càlcul d’aquesta taxa segueix el que s’indica a la Llei de Ports, que indica,
concretament, una quantia bàsica de 2,95 AC. En la llei s’especifiquen els
coeficients que es fan servir per calcular-la. Per exemple, el Port de Barcelona
publica les taxes que aplica en funció de les condicions de la càrrega.

La taxa T3 s’aplica en funció del règim: règim simplificat o règim general. El
règim simplificat s’aplica als vehicles que es transporten com a mercaderia i a les
mercaderies que es transporten en els elements de transport següents: contenidor,
plataforma de transport, vehicle rígid o articulat, semiremolc, remolc o qualsevol
altre que indiqui el port. En el cas d’elements de transport que no es transporten
com a mercaderia, que es carreguen buits, s’aplica la taxa indicada per al port
concret. El règim general s’aplica en funció del grup al qual pertany la mercaderia.

En el cas de les tarifes que s’apliquen en el transport de les mercaderies, trobem
l’aparcament de camions i el PIF per a les mercaderies i d’altres aplicables al
vaixell concretament, que són assumides per la naviliera o la consignatària.

En el cas que la mercaderia, a l’entrada o sortida del port, estigui subjecta a
inspecció o control s’aplica la tarifa corresponent, segons el lloc on s’hagi de
dur a terme la inspecció. La inspecció es pot fer a la mateixa esplanada on hi ha
la mercaderia mentre s’espera a carregar-la al vaixell, camió o ferrocarril –en el
cas de les càrregues a granel–, al PIF (punt d’inspecció fronterer) o a l’esplanada
de contenidors. Aquest cas, però, no és gaire habitual perquè és difícil accedir-
hi i perquè hi poden haver perills per a les persones que hagin de ser-hi presents.
Aquesta taxa també està registrada a la Llei de Ports, i cada port n’estableix una
de pròpia.

Exemple de pressupost del Port de Barcelona

A l’arribada d’un contenidor procedent de la Xina al Port de Barcelona, la duana considera
que està subjecte a un circuit vermell i ha de passar la inspecció pertinent al PIF. Es
tracta d’un contenidor de 20’, amb una càrrega de 28 tones d’un producte. Es demana
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la inspecció del 50% de la càrrega. El contenidor resta un dia a la terminal i marxa en
camió.

Taula 1.3. Dades del contenidor

Règim Simplificat

Pes de mercaderia 28 tones

Tipus de contenidor 20 peus

Reefer - connexió elèctrica No

Dies a la terminal 1

Requereix inspecció PIF (1)

Merc. paletitzada en contenidors Sí

Quantitat manipulada 14 tones

Mitjà d’entrada/sortida de la mercaderia Camió

Tipus de navegació Altres

(1): L’àrea PIF està situada fora del recinte portuari. El cost del transport en camió no està
inclòs en el càlcul d’aquest pressupost.

En aquest cas el pressupost que facilita el Port de Barcelona, sense incloure el
desplaçament des de la terminal fins al PIF, es pot veure al simulador de costos del seu
web.

Taula 1.4. Pressupost del Port de Barcelona

APB – T3 Simplificat 23,60 AC

Terminal – Estiba/desestiba vaixell (2) 117,65 AC

Terminal – Càrrega/descàrrega transport
terrestre (3)

46,04 AC

Terminal – Connexió frigorífica 0 AC

Terminal – Inspecció 156,27 AC

Terminal – Emmagatzematge 0,00 AC

Terminal – ISPS 6,00 AC

Sumatori 349,56 AC

(2) i (3): tots dos formen part del THC. Destaca que el THC està format, a més d’aquests
dos conceptes indicats, per altres conceptes no inclosos aquí i que s’estableixen en funció
de múltiples factors (origen/destinació de la mercaderia, ruta marítima, etc.).

El pressupost estipulat pel Port de Barcelona és de 349,56 AC per a la descàrrega, inspecció
i recollida d’aquest contenidor.

A més dels costos indicats a la Llei de Ports, en el cost del transport marítim també
poden incloure’s altres taxes o tarifes. Entre aquests costos podem trobar: ISPS,
SRC, BAF, CAF, ITS, HCS...

• El BAF (bunker adjustment factor) és el recàrrec que s’aplica per corregir
les fluctuacions del preu del combustible. Algunes navilieres inclouen el
BAF al noli. La base del seu càlcul és el nombre de TEU.

• El CAF (currency adjustment factor) és el recàrrec que s’aplica per cobrir
les possibles variacions del canvi de divises. És un percentatge que s’aplica
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sobre el noli i tots els recàrrecs en divisa. Aquests dos conceptes canvien
molt sovint i tots dos van associats al noli de cada transport, és a dir, la seva
aplicació dependrà del port d’origen i del port de destinació. De vegades,
hi ha una menció que apareix escrita acompanyant aquests conceptes: és
la menció VATOS (valid at time of shipment), que significa que, amb
independència del preu, la cotització de la transitària s’ha facturat al preu
que hi havia en el moment de l’enviament (data d’embarcament). En el cas
que els preus s’hagin indicat en USD (dòlars americans), s’aplica el banking
charge (menyscapte de diner), que és un 1% sobre el noli i tots els recàrrecs
cotitzats en USD, i que apareix en transport FCL i LCL, si és el cas.

• L’ISPS (international ship and port facility security code) és el recàrrec que
apliquen les navilieres per compensar els costos addicionals de mesures de
seguretat. S’apliquen arran dels atemptats de l’11 de setembre de 2001 a
les Torres Bessones de Nova York.

• L’SRC (seal revision charge, ‘assegurança de responsabilitat civil’). És
obligatòria per a la transitària. Es cotitza per B/L, és a dir, es paga per cada
B/L.

• L’EBS (emergency bunker sucharge), el BRC (bunker recovery cost) i el
BUC (bunker contribution) són recàrrecs d’emergència relacionats amb el
combustible i que apliquen les navilieres per cobrir les despeses que puguin
sorgir relacionades amb aquest concepte.

• L’ITS (international transmission surcharge) és la taxa per a càrrega
internacional que apliquen algunes empreses en el transport de mercaderies.

• L’HCS o l’IMO és el recàrrec d’embarcament de mercaderia perillosa (o
mercaderies IMO, International Maritime Organization), aplicable depe-
nent del tipus de mercaderia.

En alguns casos poden aplicar-se uns recàrrecs segons les circumstàncies:

• Per congestió, en cas que el transport vagi a un port on hi hagi un tràfic molt
intens.

• Per pirateria o piracy risk, en el cas de transports que incloguin el pas per
zones on hi hagi atacs de pirateria, com és el cas del golf d’Aden, on s’aplica
l’Aden (Aden Gulf surcharge).

• Per creuar un canal, en cas que la ruta creui un canal. Al canal de Suez
s’aplica el SCT (Suez Canal transit); si és creua el canal de Panamà s’aplica
el PCS (Panama Canal transit).

• Per EIS (equipment imbalance surcharge), en cas que sigui un transport a
destins poc habituals i hi hagi dificultat per omplir el contenidor de tornada
(en aquest cas és un recàrrec pel retorn del contenidor). És habitual en ports
africans, on els intercanvis són molt limitats.

Altres recàrrecs relacionats amb la seguretat als ports són el CSF (carrier security
fee) i el SEC (security surcharge).
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En alguns casos s’inclouen recàrrecs temporals per diferents raons.

• El WRS (war risk surcharge)) és un recàrrec que s’aplica quan la ruta del
vaixell passa per zones en conflicte bèl·lic o amb risc que s’hi declari un
conflicte.

• El WS (winter surcharge) s’aplica a la temporada d’hivern per cobrir
despeses extres que puguin ocasionar-se als ports a causa de les condicions
meteorològiques adverses.

• El port congestion s’aplica a les línies marítimes per cobrir les pèrdues
causades per la congestió i el temps d’inactivitat del vaixell o per la
congestió provocada per conflictes laborals.

• El PSS (peak season surcharge) l’apliquen les navilieres en temporada alta,
segons el tipus de tràfic. Per exemple, en les importacions des de la Xina
s’aplica abans de l’any nou xinès i algunes setmanes posteriors a aquesta
data.

• El GRI (general rate increase), el GRR (general rate restoration) i l’ERR
(emergency rate restoration) són recàrrecs d’emergència aplicats per les
línies per recuperar els nivells dels nolis.

Altres recàrrecs s’apliquen segons les característiques de la mercaderia o del
seu origen o destí:

• L’OWS (overweight surcharge), el cobren les navilieres per transportar
contenidors pesats; aplicable als contenidors de 20’.

• L’OOG (out of gauge) s’aplica a les càrregues que sobrepassen les dimen-
sions d’un contenidor normal en amplada o altura. És molt habitual en els
contenidors open top i flat rack.

• El SEP (special equipment surcharge) és un recàrrec que s’incorpora als
equipaments estandard dry per obtenir el noli de l’ocupació d’espai quan
aquest ocupa unes dimensions superiors (open top i flat rack).

• Els ICD (inland container depot) són els recàrrecs coneguts com a port
sec. Es tracta de dipòsits equipats per a la manipulació i emmagatzematge
temporal de mercaderies. Permet als clients de les zones d’interior que estan
allunyades del port que realitzin serveis portuaris de manera ràpida, en una
àrea propera a les seves pròpies instal·lacions. És habitual l’ús en depots en
països com l’Índia.

• El CDD (cargo data declaration) i l’ENS (entry summary declaration)
són recàrrecs que corresponen a la presentació de declaracions dels detalls
d’embarcament per a qualsevol tipus de mercaderia amb destí a la Unió
Europea.

• L’AMS (automated manifest system) és el recàrrec que correspon a la
presentació electrònica de la declaració a les autoritats americanes. És el



Transport internacional de mercaderies 34
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

marítim i aeri

Depot (terme en anglès):
dipòsit, magatzem temporal

de mercaderies.

Els recàrrecs CDD, ENS i
AMS s’apliquen per B/L.

sistema de control i autorització prèvia de mercaderies amb destí als Estats
Units. Sense aquesta autorització prèvia no es permet l’embarcament de la
mercaderia.

Tots aquests recàrrecs s’apliquen als transports FCL amb contenidor o TEU. En
el cas dels transport LCL, el noli i els recàrrecs s’apliquen, majoritàriament, per
tona/metre cúbic.

A més d’aquests costos, es pot incloure, en el cas del transport de contenidors, el
valor del precinte i el pesatge (segons conveni SOLAS).

Administrativament, es poden incloure el cost del despatx de duanes, el B/L, les
gestions i taxes portuàries, altres despeses d’administració i, fins i tot, l’enviament
en format paper del B/L per facilitar la recollida de la documentació i evitar
problemes de connexió. Pel que fa a la logística, poden aplicar-se costos logístics
generals, si així ho considera la transitària que realitza el transport.

Pressupostos de transport marítim

Abans de contractar un transport, es consulta amb les empreses que ofereixen
aquests serveis per poder conèixer amb antelació quant costa el transport de la
mercaderia d’una operació de compravenda. Els pressupostos en un transport
marítim poden variar molt en funció de la ruta seguida pel vaixell, ja que en alguns
casos poden comportar el pas per espais conflictius que impliquen el pagament de
taxes extra, o poden passar per alguns dels canals de pagament, o qualsevol altre
factor que suposi incloure taxes en el cost del transport. Els transportistes faciliten
un pressupost, és a dir, el cost del transport de la mercaderia. El pressupost que
dona el transportista fa que, en molts casos, l’interessat es decideixi per contractar
un transportista o altre.

Alguns webs faciliten pressupostos per enviar càrregues a escala internacional.
Destaca la primera empresa que va oferir aquest servei en línia, la companyia
iContainers (www.icontainers.com), que facilita un pressupost i la possible con-
tractació del transport de contenidors a escala internacional.

Alguns ports també faciliten pressupostos orientatius sobre els costos que pot tenir
un enviament de mercaderies a diferents destinacions.

La consulta a través d’internet està cobrant importància per aconseguir un primer
apropament a possibles clients de transitàries.

1.3.2 Costos del transport aeri

Com en el transport marítim, el preu que es paga per un transport aeri està
format per diversos tipus de costos, i el seu sumatori forma el noli aeri. Els
anomenats agents IATA són els encarregats de cobrar-lo i liquidar-lo després amb
la companyia aèria, com a portadora de la mercaderia.

http://www.icontainers.com/


Transport internacional de mercaderies 35
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

marítim i aeri

El càlcul del noli pot fer-se sobre el pes o el volum. Tal com indica el factor
d’estiba, es calcula d’acord amb el més alt, o en el cas que sigui un noli ad valorem,
es calcula en relació amb el valor de la mercaderia transportada i no del seu volum.
Aquest darrer noli s’aplica sobre mercaderies d’elevat valor en què no s’aplica el
pes o el volum.

La IATA estableix les tarifes aplicables en el transport aeri en què s’inclou el preu
del noli, la càrrega i la descàrrega en els aeroports implicats.

Les tarifes que s’apliquen poden ser per un viatge concret o de construcció. La
tarifa de construcció està formada per la suma de tarifes generals. En el cas que hi
hagi tarifes directes publicades per un itinerari concret, prevalen sobre les tarifes
de construcció o interlínies. Es diferencien cinc categories de tarifes: generals, de
classe, específiques, ULD i especials.

Es permeten càrrecs mínims en el noli aeri, independentment dels quilos o
centímetres cúbics de l’enviament o càrrecs per kg/m3 segons el coeficient d’estiba
(1 kg = 6.000 cm3; 1 tm = 6 m3).

Igual que les manipulacions del transport marítim (THC), les manipulacions del
transport aeri són les anomenades ATHC (air terminal handling charges). En
aquest cas podem trobar-nos les ATHC i les despeses derivades de les mani-
pulacions de les mercaderies als aeroports d’origen i destí. Les manipulacions
que es realitzen són: la rebuda, els moviments horitzontals (en origen i destí),
l’emmagatzematge, la càrrega i descàrrega en origen i l’emmagatzematge i
lliurament en destí.

Quan les mercaderies es transporten en ULD (contenidors aeris) les tarifes
s’apliquen per mercaderies en general. Van indicades en una quantitat per quilo:
amb un mínim (pivot weight) i un pes en excés (over pivot). S’apliquen per
trajectes concrets. En el cas que el carregador s’ocupi d’agrupar les càrregues
al seu magatzem, li resulta més econòmic que no pas si l’agrupació l’efectua una
companyia de handling a la terminal de càrrega de l’aeroport de sortida.

En el càlcul del transport aeri cal tenir presents els càrrecs previs i posteriors
a la càrrega i descàrrega de l’avió. Igual que passa en el transport marítim,
aquests s’apliquen en funció de l’incoterm pactat al comprador/importador o al
venedor/exportador. En aquest cas, es pot acordar amb l’agent contractat la gestió
d’altres operacions a més del transport i la logística corresponent, com poden ser
el transport previ fins a l’aeroport o des de l’aeroport, el recàrrec de mercaderies
perilloses, si es dona el cas, el càrrec per valor, si és el que s’aplica, i qualsevol
altre que tingui en consideració l’agent IATA.

Entre les gestions administratives, s’inclou l’AWB (air waybill), document de
transport aeri.

Exemple de pressupost de transport aeri

En el cas d’un enviament individual en avió, el shipper (carregador) pot seleccionar
lliurement entre les aerolínies que ofereixen el trajecte que necessita. En aquest cas, pot
triar entre Air Canada (AC) o Air France (AF), que ofereixen els mateixos preus.

Dades de l’enviament:
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• 25 paquets de 60x50x50 cm

• Pes brut: 542 kg

• Pes volumètric: 60x50x50x25 = 3.750.000/6.000 = 625 kg (S’aplica el pes superior, que en
aquest cas és el pes volumètric.)

• Noli IATA: 625x1,77 = 1.106,25 euros

Sobre aquest import l’aerolínia pot oferir a l’agent un descompte d’un 40%, així quedaria
en 663,75 euros. L’agent no treballa a preu de cost, i per tant pot oferir al shipper un preu
entre 800 i 1.106,25 euros.

Poden incloure’s altres conceptes, els anomenats generalment “altres càrrecs”:

• Handling i manipulació: 50 euros

• Recollida a domicili fins a l’aeroport: 90 euros

• Càrrec per seguretat (SCC): 48 euros

• Despatx duaner d’exportació: 20 euros

L’aerolínia únicament pot oferir descomptes sobre el càrrec per pes o noli, mai sobre els
“altres càrrecs”.

Pressupostos de transport aeri

De la mateixa manera que hi ha pressupostos per a operacions de transport marítim
a la web, algunes empreses també ofereixen pressupostos de transport aeri.

La companyia iContainers (www.icontainers.com) facilita, a més de transport
marítim, pressupostos i la possible contractació del transport de càrrega aeria a
escala internacional (www.icontainers.com/es/transporte-aereo).

1.3.3 Costos del transport multimodal marítim i aeri

Els costos dels transport multimodal, quan hi intervé un transport marítim o aeri,
són els mateixos que s’apliquen a cadascun, augmentats pels costos del transport
terrestre aplicable.

http://www.icontainers.com/
http://www.icontainers.com/es/transporte-aereo/


Transport internacional de mercaderies 37
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

marítim i aeri

A “Annexos” podeu
consultar un model bill of
lading que serveix de
prova de la realització del
contracte de noliejament.

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

La realització de transports internacionals requereix els contractes de transport
corresponents i la seva formalització a través de diferents documents que serveixin
com a comprovants i donin garanties a les parts. Entre d’altres, hi ha el bill of
lading (B/L), el master bill of lading (MBL) o el house bill of lading (HBL) al
transport marítim; l’air waybill (AWB) al transport aeri, i documents FIATA al
transport multimodal, en el qual intervenen diferents mitjans de transport.

2.1 Documents per al transport marítim

El transport marítim és el mitjà que més volum mou en cadascun dels viatges
que es fan. Per realitzar un transport en aquest mitjà cal disposar i presentar
el coneixement d’embarcament o bill of lading (B/L). Aquest document l’emet
l’agent i la companyia de transport i el signa el transportista, capità del vaixell o
agent (la signatura que hi aparegui ha d’indicar si és l’agent qui signa per compte o
en nom del transportista o per compte o en nom del capità). Serveix per controlar
la mercaderia que transporta i és regulat per diferents tipus i normatives. Quan les
mercaderies fan servir el transport marítim i terrestre per arribar al seu destí i es
vol utilitzar un únic document de transport és necessari emplenar el coneixement
d’embarcament multimodal o FBL (FIATA bill of lading).

2.1.1 Coneixement d’embarcament (B/L)

El B/L és el document que prova que hi ha un contracte de noliejament,
concretament un contracte de coneixement, segons la normativa.

El bill of lading es coneix com a coneixement d’embarcament, carta de port
o contracte de transport marítim. Aquest document representa un rebut per a
l’embarcador (shipper) i justifica que el transportista ha rebut la mercaderia, és
a dir, és un rebut en el qual s’indiquen les mercaderies que s’han carregat i el seu
estat en el moment de la càrrega.

El coneixement d’embarcament atorga una sèrie de drets sobre la mercaderia en
el seu transport, té valor probatori de la mercaderia i està vigent fins que es posa
a disposició del consignatari que consta en el coneixement d’embarcament en el
destí.

El conocimiento de embarque es literal, autónomo y causal y su legítimo tenedor tiene la
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B/L no negociable

Algunes navilieres, com Green,
escriuen en el B/L ”not

negotiable unless consignee to
order”. Així, segons com

s’empleni el B/L, és negociable o
no.

Crèdit documentari

Mitjà de pagament internacional
més segur per a l’exportador. Per

poder cobrar una operació
subjecta a un crèdit documentari,

l’exportador presenta els
documents sol·licitats per

l’importador, entre els quals hi
ha el document de transport en el

cas del transport marítim, B/L.

Endossar: cedir a favor
d’una altra persona un
document. S’ha de fer

constar al document que se
cedeix.

posesión simbólica de las mercaderías, lo cual le permite disponer de ellas aún durante
el viaje. Al llegar el buque a destino, quién sea en ese momento el legítimo tenedor del
conocimiento de embarque, tiene el derecho de exigir al transportista la entrega de dichas
mercancías, tal como figuran descritas en eses documento, concluyendo así la circulación
de este.

Luego de entregada la mercancía en destino, ante la presentación de uno de los ejemplares
originales, los demás pierden su valor como documentos originales.

González Lebrero, Rodolfo (2000). Manual de Derecho. Buenos Aires: Editorial Depalma.

Pàgina 405.

El B/L és un títol valor negociable que permet, en el moment del lliurament de les
mercaderies al lloc de destinació, transmetre el dret de possessió de la mercaderia
indicada. Se’n pot negociar la compravenda durant el transcurs del viatge. El
B/L atribueix al seu legítim posseïdor, és a dir, a la persona que està en possessió
d’aquest document, el dret de crèdit per exigir el lliurament de les mercaderies en
el port de destí i el dret de poder disposar-ne, cosa que implica que el seu titular
les pot transmetre durant el transport.

El fet que sigui un document negociable el permet fer servir d’aval, garantia o títol
de crèdit per les entitats financeres i, sobretot, en els crèdits documentaris. Això
significa que és un títol valor endossable. Per poder endossar un B/L quan el
document s’emet en origen, en la casella Consignee s’ha d’indicar “a l’ordre del
receptor” (to the order of consignee).

L’encarregat d’emetre aquest document és el transportista (naviliera, armador o
consignatari). S’emeten tres exemplars originals. En algunes ocasions els docu-
ments s’han lliurat sense signar, i això pot crear problemes en cas d’incidències i
reclamacions judicials o administratives. No tots els exemplars que s’emeten tenen
el mateix valor. Únicament el B/L destinat al consignatari es considera com a
títol valor negociable. És l’únic que incorpora el dret a retirar les mercaderies
transportades i que té la funció representativa de les mercaderies.

El B/L pot ser emès al portador, a l’ordre o nominatiu. El coneixement
d’embarcament a l’ordre és el que es fa servir més en els crèdits documentaris,
ja que l’entitat financera figura com a consignatària de la càrrega i endossa
la documentació al seu client, el comprador/importador de la mercaderia. El
coneixement d’embarcament emès al portador implica que la persona que presenta
el document pot disposar de la mercaderia, sigui qui sigui –és una emissió poc
habitual. El coneixement d’embarcament nominatiu indica la persona física o
jurídica que recull la mercaderia al port de destí quan s’identifica i presenta un
original del coneixement d’embarcament.

Les característiques del coneixement d’embarcament són les següents:

• No és un títol de propietat per si sol, sinó que únicament incorpora aquest
dret en el trajecte en què s’inclou la mercaderia transportada.

• És emès per navilieres, armadors, agents designats per navilieres i armadors,
agents consignataris o el capità del vaixell, seguint les instruccions del
shipper/embarcador. S’emeten 3 originals i les còpies sol·licitades “no
negociables”.



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

marítim i aeri

A “Annexos” podeu trobar,
entre els diferents
recursos que ofereix la
companyia especialitzada
en solucions logístiques
ArcBest, una eina per
emetre un B/L.

’Notify’

Persona a la qual se li notifica
l’arribada de la mercaderia al
port.

’Prepaid’

Ports pagats, és a dir, es paguen
al port de sortida abans de l’inici
del transport.

• S’envia a la persona que ha contractat el noli marítim, és a dir, el transport,
sense tenir en compte qui és el shipper/carregador que apareix en el
document.

• És un document endossable, és a dir, que es pot entregar a un tercer perquè
cobri el deute a través de la mercaderia inclosa en el B/L. L’endossament
apareix al darrere del B/L.

La informació que ha d’aparèixer en el B/L és la següent:

• Les parts que intervenen en el contracte, naviliera o armador, consignatari
del vaixell, shipper/carregador, destinatari de la mercaderia/consignee i
persona a qui es notifica l’arribada de la mercaderia al port de destí.

• Dades de l’empresa de transport previ a l’embarcament (transport terrestre).

• Lloc o punt d’entrega de la mercaderia, abans de l’embarcament.

• Nom del vaixell i número de viatge.

• Port de càrrega.

• Port de descàrrega.

• Lloc de l’última entrega fet pel consignatari.

• Descripció de la mercaderia transportada, amb les marques i números dels
seus embalatges.

• Numeració de contenidors, si la mercaderia va en contenidors.

• Pes brut i volum de la mercaderia.

• Noli i despeses a pagar –si es paga en origen (prepaid) o en destí (collect)–,
tones i tarifes.

• Lloc i data d’emissió del document: el port de càrrega i el moment de la
càrrega.

• Nombre d’originals del B/L emesos pel consignatari de vaixells.

L’operativa del coneixement d’embarcament comença en el moment que l’exporta-
dor contracta el transport marítim amb una transitària. Aquesta transitària, seguint
les instruccions de l’exportador, fa arribar les indicacions a la persona que ha
d’emetre el document perquè l’empleni i hi indiqui, segons les instruccions de
l’exportador, qui és el shipper (carregador), el consignee (consignatari), el notify,
la descripció de la mercaderia, si el noli és pagat o degut, el port d’embarcament
i arribada...

Si és prepaid, un cop s’hagin pagat les despeses i el noli que corresponen a
l’operació, s’entrega el coneixement d’embarcament original a l’interessat. En
el cas que no s’hagin pagat les despeses i el noli, no se l’hi entrega.
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Quan la transitària disposa del document, no l’ha d’enviar a l’exportador fins que
no hagi pagat o s’hagi compromès a pagar el transport, segons les condicions
pactades. Quan l’exportador paga o s’ha compromès a pagar el transport, rep
els originals.

Una vegada l’exportador ha pagat o s’ha compromès a pagar i ja disposa de
l’original, no el fa arribar al consignee, destinatari, comprador o importador fins
que s’hagi pagat la mercaderia, segons les condicions pactades. A la pràctica,
els originals es lliuren en el moment acordat perquè el destinatari pugui realitzar
el despatx d’importació i pugui recollir la mercaderia al port de destí. Cal tenir
present que fins que no es presenten en destí els 3 B/L originals emesos o un
original signat i segellat al revers, la mercaderia no s’entrega.

En el cas d’una venda subjecta a crèdit documentari, és el banc de l’exportador
qui envia al banc de l’importador el coneixement d’embarcament original perquè
posteriorment pugui recollir la mercaderia.

Clàusules més importants del B/L

Entre les clàusules més destacables, en els B/L és molt habitual que apareguin on
board, clean on board i dirty on board:

• On board. Si apareix imprès al document, significa que la mercaderia ha
estat embarcada i no s’ha fet cap indicació sobre el seu estat en el moment de
la càrrega. Això significa que la naviliera no es responsabilitza dels defectes
que puguin observar-se a l’exterior en el moment de l’arribada al port de
descàrrega.

• Clean on board. Significa que la mercaderia s’ha carregat i s’ha observat
que el seu estat era correcte i no presentava cap desperfecte. Si quan arriba
al port de destinació s’hi detecta algun defecte, la responsable és la naviliera.

• Dirty on board. Significa que quan s’ha embarcat la mercaderia presentava
desperfectes. Això significa que la naviliera no és responsable dels defectes
quan arribi al port de destinació.

Quan la càrrega continguda en el B/L són contenidors, és molt habitual indicar
SLAC (shippers load and count) i STC (said to contain...). En el primer cas fa
referència a la càrrega i disposició al contenidor per part de l’embarcador, i es
fa servir al coneixement d’embarcament per consignar que l’exportador és qui ha
embalat i posat la càrrega en contenidors a les seves instal·lacions i que aquests
treballs, doncs, estan sota la seva responsabilitat. En canvi, l’STC fa referència
a ‘diu contenir...’ com a indicatiu al coneixement d’embarcament, en el qual el
transportista declara el contingut de paquets en les mateixes condicions en què
l’expedidor els ha lliurat, però sense afirmar que es correspon amb allò que ha
declarat.

Algunes navilieres, com per exemple CMA, inclouen tot un llistat de condicions,
com pot ser haver d’anar als tribunals de Marsella en cas de litigi.
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2.1.2 ’Master bill of lading’ (MBL) i ’house bill of lading’ (HBL)

Cada càrrega de vaixell disposa d’un B/L per a cadascun dels diferents carregadors.
En el cas que el transitari actuï com a transportista principal davant del seu client,
els documents que s’emeten s’anomenen house bill of lading (HBL) i el document
que inclou el total d’enviaments s’anomena master bill of lading (MBL).

L’MBL és la prova d’existència d’un contracte de transport, subjecte a convenis in-
ternacionals de comerç, i expedit i signat pel transportista d’una càrrega marítima,
és a dir, l’armador o el seu representant (la naviliera) responsable del vaixell de
càrrega. En aquest document s’indiquen les condicions per dur a terme el transport
entre els ports d’origen i destinació (càrrega i descàrrega).

L’HBL és el document expedit per la transitària (empresa responsable de comer-
ciar i mitjançar en la càrrega) en el cas d’agrupatges, tot i que es pot emetre en un
únic enviament. La naviliera emet un MBL port a port per al contenidor complet i,
al seu torn, el transitari emet tants HBL com carregadors tingui l’enviament, amb
el detall de la càrrega que aporten, anomenat manifest.

L’MBL és el contracte de transport expedit pel transportista. L’HBL és el
document de transport expedit per la transitària.

La transitària contractada pel shipper fa l’embarcament de les mercaderies. El
carregador indica el consignee, i habitualment és el client importador en destí.
En el cas que el destinatari de la mercaderia contracti un agent per recollir la
mercaderia transportada –és a dir, una transitària que es fa càrrec de la mercaderia
a l’arribada–, la transitària emet un MBL en el qual indica la transitària com a
carregador i un agent en destí com a consignee. Això significa que l’ús de l’MBL
queda restringit a la naviliera i la transitària, amb el contracte entre aquestes dues
empreses. Les empreses amb molt de volum poden negociar directament amb la
naviliera.

Perquè quedi demostrat qui és qui, la transitària emet un HBL en què els
carregadors i els destinataris assumeixen els seus rols com a tals, i la transitària
és la responsable de dur a terme les gestions administratives i la contractació del
transport. L’HBL és el document que emet la transitària i en el qual apareix el
carregador (l’exportador) i el consignee (destinatari) que ha de rebre la mercaderia
transportada. Això significa que l’HBL és el contracte de transport marítim entre
transitària i carregador.

El circuit que segueixen l’MBL i l’HBL és un conjunt però separat, és a dir, cada
document va dirigit a diferents operaris perquè puguin realitzar les operacions
corresponents per poder recollir la mercaderia al port de destinació.

L’MBL l’emet el transportista principal (la naviliera) de les mercaderies rebudes
per lliurar-les a la transitària en destí, mentre que l’HBL l’emet la transitària que
rep les mercaderies del shipper per lliurar-les en destí. Quan marxa el vaixell amb



Transport internacional de mercaderies 42
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

marítim i aeri

la mercaderia a bord, mai abans, la transitària rep del transportista principal el joc
complet de l’MBL i, posteriorment, l’envia al seu agent en destí. L’agent en destí
també espera rebre el joc complet de l’HBL emès per la transitària en origen a
cadascun dels seus clients.

La transitària envia el joc complet de l’HBL al carregador, i aquest l’envia al seu
client importador en destí. El destinatari fa arribar l’original signat i segellat o
els HBL que siguin originals a l’agent o corresponsal de l’empresa transitària en
destinació. Una vegada s’ha rebut l’HBL, es dona ordre a la naviliera, no amb
l’HBL sinó amb el MBL, que pot procedir a l’entrega de la mercaderia. És a dir,
l’empresa transitària en destí no dona cap instrucció a la naviliera fins que apareix
alguna persona amb l’HBL que es va emetre. La mercaderia no s’entrega fins
que algú presenta l’HBL o l’MBL, l’original signat i segellat o els distints HBL
originals. Respecte a la transitària, el poder de disposar de la mercaderia és en
mans de qui té l’MBL, tot i que pels usuaris (carregador i destinatari) el poder el
té qui disposa de l’HBL.

Sempre que hi ha un agrupatge s’ha d’emetre un MBL i tants HBL com carrega-
dors hi hagi a l’agrupatge. En el cas d’FCL (càrregues completes) en què hi ha
un carregador i un destinatari, depèn de la transitària que s’emeti un MBL i un
HBL. En el cas que no tingui un agent en destí, no ho fa, ja que no té ningú a
qui consignar la mercaderia en destí. Si disposa d’un agent en destí i no ha rebut
instruccions en contra, sí que ho fa. Així se li facilita informació a l’agent en destí
per oferir serveis de transport terrestre, grua, tramitació duanera i tota la que es
necessiti. Si el destinatari no necessita els seus serveis, només li cobra la cessió
de documents.

Una transitària pot incloure en l’HBL d’un DDP o porta a porta tots els costos; en
canvi, en un MBL només està previst incloure el noli però no es fa mai.

Exemple d’operativa MBL i HBL

TRANSGLOBAL és una transitària que actua com a transportista d’una mercaderia de
l’exportador per lliurar-la a l’importador a Nova York.

TRANSGLOBAL emet un B/L per a l’exportador quan rep les mercaderies per poder
realitzar el despatx d’exportació. Després de rebre les mercaderies de l’exportador, les
transfereix a la naviliera, que és el transportista principal de la càrrega. Mentre transfereix
les mercaderies a la naviliera, TRANSGLOBAL obté un B/L del transportista principal de la
naviliera per acordar-ne el lliurament a Nova York. Així, el B/L emès per TRANSGLOBAL a
l’exportador és l’HBL, i el B/L emès per la naviliera a TRANSGLOBAL és l’MBL.

Com es lliuren les mercaderies en les transaccions HBL i MBL?

TRANSGLOBAL té una oficina o corresponsal a Nova York anomenada PARTNER. La
naviliera també té una oficina a Nova York anomenada TRANSHIP. Quan les mercaderies
arriben a New York, TRANSHIP, en nom de la naviliera, entrega la càrrega a PARTNER,
representant de TRANSGLOBAL. PARTNER, posteriorment, entrega la mercaderia a
l’importador, que és el consignee (destinatari) de l’exportador.

Quan arriben les mercaderies de l’exportador a TRANSGLOBAL confecciona l’HBL per
a l’exportador. En aquest document l’exportador figura com a shipper /carregador i
l’importador figura com a consignee/destinatari. El número d’HBL i qualsevol altre número
de referència l’indica el transitari en l’HBL. Qualsevol altra informació que calgui per al
despatx duaner ha d’aparèixer a l’MBL. Una vegada la mercaderia és transferida a la
naviliera com a transportista principal de la càrrega, TRANSGLOBAL obté l’MBL per part
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de la naviliera. En l’MBL hi ha d’aparèixer TRANSGLOBAL com a shipper/carregador i
PARTNER com a consignee/destinatari per compte de TRANSGLOBAL en el port de destí,
Nova York.

Com es transfereixen les càrregues al consignee al destí amb l’MBL i l’HBL? Quins són els
procediments en destí quan l’operació està subjecta a un HBL i un MBL?

Una vegada arriben les mercaderies al destí, PARTNER, com a representant de la
transitària amb l’MBL original que li ha lliurat aquesta, expedit per la naviliera a l’entrega
de la càrrega, recull les mercaderies. PARTNER emet l’ordre de lliurament per recollir la
mercaderia després d’abonar les despeses que hi ha en destinació i després d’haver rebut
l’HBL original de l’importador.

2.1.3 ’Sea waybill’ o ’bill of lading express’

El B/L express o sea waybill és aquell document en què el
shipper/embarcador autoritza l’emissor del B/L a entregar la mercaderia al
consignee indicat en el document, sense haver de presentar el B/L original
en destí.

En el cas de B/L exprés, el destinatari només s’ha d’acreditar com a consignee per
rebre la càrrega en destí.

Aquest document es fa servir en les relacions entre carregador (exportadors) i
clients (importadors) de total confiança, per a shippers i consignees que són filials
d’una mateixa empresa, quan la càrrega no ha de ser comercialitzada en el seu
transport o quan la mercaderia s’ha pagat a un compte amb un crèdit aprovat.

En aquest cas no hi ha document físic o B/L, ja que tot es tramita digitalment
i s’eliminen tant els costos d’enviament de la documentació com els costos que
genera la documentació. Es fa servir quan l’expedidor vol alliberar-se del seu
control sobre les mercaderies de manera ràpida, ja que permet que les mercaderies
siguin entregades quan arriben al port de destí.

El sea waybill és el document que prova l’existència del contracte, a diferència
del B/L, que és considerat un contracte de transport marítim. A diferència del
B/L, aquest document no és cap títol valor i això implica que és un document no
negociable i no es pot fer servir per a gestions financeres o bancàries.

En aquest cas, quan la mercaderia és embarcada, l’expedidor rep el sea waybill
com a referència. L’expedidor i l’importador no estan obligats a lliurar cap
document addicional a l’empresa de transport, i això és el que permet lliurar la
càrrega en destí quan està disponible.
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A “Annexos” podeu
consultar els models de
document de lliurament

(entréguese) i document
d’admissió (admítase).

2.1.4 Document de lliurament i document d’admissió

Per transportar contenidors es necessita, a part del contracte de transport, el
document de lliurament i el document d’admissió (entréguese i admítase
respectivament, en castellà). En el cas de les importacions es disposa del
document de lliurament de mercaderia i del document d’admissió del contenidor
buit. A les exportacions, el document de lliurament de contenidor buit i el
document d’admissió de mercaderia.

El document d’admissió és el document que es lliura per provar l’entrada de la
mercaderia o el contenidor al port per embarcar-lo al vaixell corresponent. El
sol·licita i va destinat a l’estibadora per poder manipular el contenidor. Aquest
document el pot demanar la duana per realitzar el despatx d’exportació. En el
document s’indica el destí de la mercaderia i el vaixell previst per a la seva càrrega.

El document de lliurament és el document que elabora el consignatari per indicar
al depot que pot lliurar un contenidor buit al transportista. Generalment es fa
referència a un tipus de contenidor, i quan es fa servir per transportar mercaderia
perillosa només s’indica una matrícula concreta.

2.1.5 Certificats

En el cas del transport marítim i aeri, i depenent del tipus de mercaderia de què es
tracti, cal aportar algun certificat per poder-la transportar en el vaixell o a l’avió.

En el cas de mercaderia que per la seva naturalesa necessiti la verificació del seu
estat abans de l’embarcament, un dels certificats que es demana és el certificat
d’inspecció, que serveix de prova per demostrar que l’estat de la mercaderia abans
del seu embarcament és el que li correspon. Aquest document és emès per empre-
ses especialitzades en la inspecció de mercaderies i eximeix de responsabilitat a
les navilieres en cas que ocorri cap problema en aquest sentit al llarg del viatge.
S’aplica en productes que ho requereixin.

En el cas de transport en contenidor, se sol·licita la declaració del pes. En aquest
cas el SOLAS obliga a facilitar el document emès per una empresa qualificada per
fer-ho, la declaració VGM (verified gross mass). Aquest document ha d’indicar el
pes de la càrrega, en el cas dels contenidors.

Per a les mercaderies a granel, carregades en agrupatge en un contenidor, s’expe-
deix el certificat de pes i embalatge, en el qual s’indica el nombre de partides
de la càrrega, el pes unitari, el nombre de paquets, la seva numeració i el sistema
d’embalatge que s’ha fet servir. Aquest certificat pot ser emès per l’exportador, el
transportista o un organisme oficial.
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Consolidat: agrupació de
càrregues de distints
expedidors amb destinació
a diferents consignataris.

Supply chain (terme en
anglès): cadena de
subministrament.

2.2 Documents per al transport aeri

Per realitzar un transport aeri cal disposar i presentar els següents documents:
contracte de transport, acusament de recepció per part del transportista que té la
mercaderia per transportar, document amb les instruccions per a la manipulació
i cura dels paquets, justificant dels nolis, declaració d’impostos per a duanes,
certificat de les assegurances, informe sobre el pes, dimensions i embalatges de la
mercaderia (sempre amb el nombre de paquets i les adreces d’origen i destí).

El document que és la prova de l’existència d’un contracte o que pot fer-se servir
com a contracte de transport aeri és l’air waybill (AWB).

2.2.1 ’Air waybill’ (AWB)

L’air waybill és l’equivalent al bill of lading en el transport aeri, tot i que a
diferència del B/L no dona cap dret sobre la mercaderia que inclou, però sí que
dona dret a reclamar-la a la seva arribada. Sempre és un document nominatiu,
fet que dona a entendre que no es pot endossar, ni tampoc negociar. Segons les
normes IATA (Rules 6.2), a la part superior de l’AWB hi ha de constar imprès Not
negotiable.

L’AWB ha d’anar signat pel transportista o el seu agent i per l’expedidor/shipper
o el seu representant, i ha de contenir la data i el lloc d’expedició del document.

En el transport aeri no es fa servir el terme agrupatge. En aquest cas s’utilitza el
terme consolidat.

De la mateixa manera que en el B/L, hi ha dues variants de coneixements
d’embarcament: el master air waybill (MAWB) i el house air waybill (HAWB).
La diferència bàsica conceptual entre els dos és que el HAWB va consignat
directament al destinatari/importador, és a dir, al consignee. En el cas del MAWB,
el coneixement va consignat directament al breakbulk agent pertinent, que s’encar-
rega de les formalitats duaneres oportunes. Això es fa perquè, seguint la cadena de
subministrament (supply chain) del transport aeri designat per la IATA, un cop les
mercaderies s’embarquen a l’avió, l’agent de duanes és el responsable contractual
de la mercaderia en relació amb la companyia aèria. Sempre cal tenir present que
si una transitària no és agent IATA, no pot comercialitzar transport aeri.

En el cas que algun dels destinataris de la mercaderia inclosa en el MAWB indiqui
que els documents es lliuren a un agent de duanes, el breakbulk així ho farà.
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A “Annexos” podeu trobar
un document air waybill

en què es poden veure les
caselles que cal emplenar.

A les Regles 6.2 de la IATA
es defineix, casella per

casella, la forma d’emplenar
un AWB.

El MAWB l’emet la companyia aèria o l’agent IATA i el lliura al
breakbulk agent (‘desconsolidador’), és a dir, al corresponsal que realitza
la desconsolidació de la càrrega. Posteriorment aquest corresponsal el lliura
a l’agent de duanes que indiqui l’importador, si és el cas.

El MAWB cobreix els enviaments consolidats indicant el consolidador o tran-
sitària com a expedidor (carregador) i el desconsolidador com a consignatari o
destinatari.

El HAWB l’emet la transitària o consolidador i acredita cada enviament
individual d’una mercaderia consolidada. S’hi indiquen les instruccions per
a l’agent desconsolidador.

Per diferenciar un HAWB en un document AWB, a la part superior esquerra i dreta
s’indica el HAWB més el número corresponent. En funció del país d’origen, els
números del house són diferents, perquè en comptes de ser un número normal, es
posen les sigles del corresponsal que emet el coneixement més el número que li
correspon. En el cas del MAWB, el número de coneixement es posa en tres llocs:
a la part superior esquerra, a la part superior dreta i a la part inferior del document.
Les tres primeres xifres del número de coneixement fan referència a la identificació
de la companyia aèria. Cada companyia té els seus números identificatius: Qatar
Airlines [QR] té el 157, Emirates Airlines [EK] té el 176, Lufthansa [LH] té el
020, Iberia [IB] té el 075, British Airways [BA] té el 125... Les sigles que van a
continuació dels tres números a la part superior esquerra fan referència a l’aeroport
de sortida de la mercaderia.

Exemple de número d’AWB

Tenim la següent codificació: 157-ICN-8715 4793:

• Els tres primers números es refereixen a la companyia: Qatar Airlines.

• ICN fa referència a l’aeroport Internacional d’Incheon, a Corea.

• Els 8 números següents fan referència al coneixement aeri mateix.

• El vuitè número és un dígit de control que va del 0 al 6.

Caselles de l’air waybill’ (AWB)

Una altra part important dels coneixements d’embarcament és saber si el vol és
directe o hi ha cap tipus d’escala (així es pot assessorar millor els clients, tot i que
al tracking també surt si està en trànsit en un altre país). Aquesta dada es troba just
a sobre de la casella d’Airport of destination, a la casella To. Si hi apareixen dades,
vol dir que la mercaderia surt originàriament de Corea, segons l’exemple anterior,
i fa trànsit a l’aeroport indicat abans d’arribar a l’aeroport de destí. La següent
casella, By first carrier, és el número de vol que té la mercaderia a l’origen, perquè
si fa trànsit, s’indica a les caselles del costat.
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Les dues primeres sigles de
les divises serveixen com a
referència per saber de quin
país es tracta: KRW és la
moneda de Corea, USD
dels Estats Units... L’euro és
un cas especial.

És important saber que les mercaderies es carreguen normalment en vols comerci-
als (barrejades amb l’equipatge dels viatgers). Per tant, quan hi ha molta ocupació
(per exemple, en dates de Nadal) si hi ha overbooking de càrrega, les companyies
no s’ho pensen: deixen la càrrega de les empreses i donen prioritat a l’equipatge
dels viatgers, i la carreguen quan poden, que normalment és l’endemà.

En l’AWB també surt la divisa en què s’ha fet la transacció a la casella Currency.
Per exemple, KRW es tracta de la divisa de Corea.

La casella Accounting information es fa servir en casos aïllats, com per exemple
en el cas de retorns de càrrega. S’hi indica el número de l’AWB amb què va fer el
viatge d’anada o, si s’envia equipatge personal com a càrrega, aquí es fa constar
el mitjà de pagament del bitllet del passatger al qual pertany.

La casella Freight prepaid fa referència al noli prepagat. S’ha d’anar en compte
perquè tots els master van amb el noli pagat. La casella Collect fa referència al
noli a cobrar en destinació.

Al costat de la casella Currency hi ha una casella particionada en 4 de més petites:
PPD, COLL (que engloba WT/VAL), PPD i COLL (que engloba Other). Si les
caselles marcades són PPD indica que és prepaid (pagat en origen), i si són COLL,
indica que és collect (degut), i permet identificar l’incoterm utilitzat. Per exemple,
CPT o CIP en cas que estiguin marcades les PPD.

El quadre central va destinat a les mercaderies i a la primera columna (No. of
pieces) s’indica el nombre de paquets –caixes (CX) o palets (PX)– que han
d’arribar amb aquesta partida. La columna següent (Gross weight) indica els
quilos totals que pesen els paquets (en pes brut, que és el que en alguns casos
es té en compte per fer les cotitzacions aèries).

La primera columna (Chargeable weight) és el pes volumètric o pes brut, el més
alt dels dos, és a dir, el pes taxable dels paquets. Aquest pes volumètric es refereix
a l’espai que ocupen tots els paquets dins l’avió. En funció de com cubiqui la
mercaderia es cobra el noli segons els quilos reals o els quilos volumètrics.

La columna següent (Rate/Charge) fa referència al preu de la tarifa IATA que s’ha
de posar segons els quilos de la mercaderia. En principi aquests preus IATA no
es cobren al client perquè seria un tarifa excessiva. Aquestes tarifes IATA van
juntament amb les inicials K o L, segons si són per a quilos o lliures. El codi de
classe de tarifa pot ser, entre d’altres, M (mínim), N (normal) o Q (quantity). Per
exemple, la Q vol dir que és a més de 45, 100, 300, 500 o de vegades 1.000 kg.

L’última columna (Nature and quantity of goods) és el lloc on s’indica de quin tipus
de mercaderia es tracta. Per exemple, Consolidation shipments as per attached
cargo manifest fa referència a enviaments consolidats d’acord amb el manifest de
càrrega adjunt i les dimensions dels paquets.

El manifest de càrrega (Cargo manifest), en el cas de consolidat, és un full en el
qual apareixen les dades del shipper, el consignee, la naturalesa de la mercaderia,
i com s’ha d’estibar a l’avió. El handle és la casella on s’indica com s’ha de
manipular la mercaderia inclosa a l’AWB. Quan es tracta de mercaderia perillosa,
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Aixecament (en castellà,
levante): terme que es fa

servir quan la duana permet
l’entrada de la mercaderia al

país.

per exemple, s’indica el DGR (identificació del tipus de mercaderia perillosa). A
la columna on s’indica com manipular la mercaderia també surten les dimensions
i el nombre dels paquets o el volum de la mercaderia.

Una dada important: on diu Consolidation, si el coneixement arriba amb MAWB
i HAWB (master i house), aleshores es tracta d’un consolidat, i quan controlen el
vol a la duana per poder despatxar a posteriori s’ha de desconsolidar.

El segell del MAWB, que es col·loca a sota del número del vol escrit a mà, és un
segell del magatzem duaner WFS (worldwide flight services). Amb aquest segell
se cedeix el permís per poder retirar més endavant la mercaderia del magatzem
duaner. Per tant, el MAWB amb el segell es converteix en l’habilitat perquè el
transportista pugui retirar la mercaderia juntament amb l’aixecament i un full de
relació de sortida del magatzem. En aquest full s’indica el número d’AWB, el
nombre de paquets, els quilos i el número de house (en cas que sigui necessari).

2.2.2 Informació i documentació per als dipòsits temporals dels
aeroports

Els magatzems o dipòsits temporals tenen un funcionament diferent per països o
grups de països. En tot cas, l’empresa disposa de fulls de sortida dels magatzems
o dipòsits temporals amb què treballa (vegeu figura 2.1).

Figura 2.1. Full de sortida del magatzem o dipòsit de l’aeroport

La funció d’aquests fulls de sortida és bàsicament identificar la mercaderia que
s’ha de retirar del magatzem corresponent. És indispensable indicar el número de
coneixement d’embarcament (AWB) o de master AWB (és el mateix), el número
de house, en específics, el nombre de paquets que s’han de retirar i els quilos (bruts,
no els taxables) que pesa cadascun. El número de vol no és indispensable, ja que
segons el magatzem on ha d’anar el transportista a treure la mercaderia ja se li
facilita. Un cop emplenat el full, s’ha de segellar i fer-hi constar el número IATA.
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Full de sortida d’un magatzem temporal d’IBERIA

Ha d’anar segellat a ”Solicitado por ” (figura 2.1).

Per poder sol·licitar la retirada de les mercaderies ho ha de fer una empresa que
sigui agent de duanes, no ho pot fer qualsevol transitària. Per això cal el número
IATA.

Un cop s’ha emplenat la relació de sortida del dipòsit temporal, també s’adjunta
una còpia del MAWB, amb el segell del dipòsit temporal assegurant que han cedit
el document. Cal tenir cura de no donar còpia del HAWB, perquè el house va
consignat directament al client i l’agent duaner no hi surt. Llavors no es podria
realitzar la sortida de la mercaderia, ja que els magatzems entreguen la mercaderia
als transportistes, sempre que ho hagi autoritzat el representant duaner i es disposi
de l’aixecament de la duana.

Aquests tres documents són necessaris i indispensables per poder treure la merca-
deria. Si en falta algun, la mercaderia no pot sortir. Per últim, es posa a part, també,
un albarà d’entrega per al transportista, que és la prova de cara al client assegurant
que la mercaderia ha arribat bé, sense tares, en bon estat, etc., i s’ha entregat. Si
hi ha cap reserva, s’ha de fer constar en aquest albarà per poder reclamar després,
si és el cas. És com el POA (prova d’acceptació), a l’inici del procés de la cadena
de subministrament aeri, quan el transportista recull la mercaderia per realitzar les
formalitats duaneres per a l’exportació.

Documents necessaris per recollir la mercaderia:

• 2 còpies de la relació de sortida del magatzem (segellats amb el segell
d’empresa on surt el número IATA, i signats).

• 1 còpia del master air waybill (MAWB), amb el segell del magatzem per
assegurar que cedeix la documentació (també segellat amb el segell de
l’empresa transitària en el qual surt el núm. IATA).

• L’aixecament per assegurar que la mercaderia està despatxada (tal qual,
sense segellar ni res), en el cas que s’hagin de passar tràmits duaners.

Per últim, en relació amb la retirada de mercaderia, al full de la relació de sortida de
vegades s’indica el número de house, a part del master que li correspon a aquests
house. (Un mateix master o coneixement aeri pot anar amb un consolidat en el
qual constin 3 house diferents, perquè el shipper de la mercaderia pot ser diferent
en cada cas i ho envia al mateix client, o pot ser una empresa amb diversos noms
fiscals i venen amb aquests noms.)

Petició de lliurament de la mercaderia magatzem de Swissport

En la figura 2.2 de petició de lliurament de la mercaderia podeu veure una sortida d’un
consolidat de 4 house als quals els correspon un mateix master. En aquest cas és quan
s’han d’especificar els diferents house. Es pot comprovar que una mateixa partida en què
hi havien 84 paquets (el total de la suma de paquets) va arribar per parts. Primer en va
arribar una part (el primer house), després una altra, i així fins a completar l’enviament.
Llavors es pot acordar amb el client optar per esperar a tenir tota de la partida sencera
per poder fer un únic despatx d’importació en lloc de fer el que s’anomenen “despatxos
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parcials”, ja que segons el tracking arribaven bastant correlatius i segons les dates encara
no s’havia de pagar emmagatzematges per tenir la mercaderia al magatzem corresponent.

El document va segellat a l’apartat Empresa Firma/Sello.

Figura 2.2. Petició de lliurament de la mercaderia

2.3 Transport combinat o multimodal: documents FIATA

Quan en una operació es fa servir més d’un mitjà de transport, és a dir, es du a
terme un transport combinat o multimodal (per exemple, un transport des de Lleida
fins al port de Rotterdam, i des d’aquí en vaixell fins a Taiwan), sempre que sigui
realitzat per l’operador de transport internacional, és a dir, una transitària, en lloc
de tramitar-se un document de transport per a cada mitjà, es pot tramitar un únic
document de transport amb tots els mitjans de transport que s’hagin fet servir (en
aquest cas seria el transport per carretera i marítim).

Per a aquests casos hi ha els documents FIATA, emesos per la Federació Internaci-
onal de Transitaris (International Federation of Freight Forwarders Association),
documents que només poden ser tramitats per transitàries.

Entre els documents FIATA hi ha:

• FIATA FCR (Forwarders Certificate of Receipt). Document que atorga a la
transitària la responsabilitat de lliurar al carregador un títol de possessió
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que pot fer-se servir de rebut. La transitària lliura l’FCR al seu client
en el moment que pren possessió de la mercaderia, i és la prova que
demostra que la transitària es fa càrrec de la càrrega indicada al document.
L’FCR el sol·licita l’exportador. Aquest document es fa servir, habitualment,
quan el venedor/exportador ven la mercaderia en condicions FCA i ha de
demostrar el compliment de lliurament de la mercaderia al transportista com
a obligació amb el comprador/importador.

• FIATA FCT (Forwarders Certificate of Transport). Contracte de transport
multimodal entre una transitària i el seu carregador. La transitària emet
i lliura aquest document al carregador, que el fa arribar al seu destinatari.
A l’FCT s’indiquen les parts que intervenen en el contracte, la mercaderia
que s’ha de transportar, l’itinerari i el preu acordat per al transport. Pot ser
emès a l’ordre, i passa a ser un títol de propietat de la mercaderia i permet
que es pugui fer servir per a la negociació com a títol negociable. Amb
l’emissió de l’FCT, el carregador certifica que assumeix la responsabilitat de
l’enviament i lliurament de la càrrega d’acord amb les instruccions rebudes
de la transitària i incloses al document. L’FCT és important en els casos que
el risc del transport és assumit pel venedor/exportador fins al lliurament al
destinatari.

• FIATA FWR (FIATA Warehouse receipt). Rebut de dipòsit que la tran-
sitària fa servir per a les operacions que realitza com a dipositària. A
diferència de l’FCT no és negociable, tret que així s’indiqui al document.
És un document que no es fa servir gaire, només en els casos en què la
data de cobrament/pagament s’iniciï des del lliurament de la mercaderia
a la transitària indicat pel comprador, en condicions FCA o FAS, i la
sortida de la mercaderia s’estableixi amb posterioritat. Aquest fet suposa
que la mercaderia ha de romandre sota la vigilància de la transitària
durant el període que transcorre des del moment de lliurament per part
del carregador fins a la seva càrrega al transport. A l’FWR apareixeran les
indicacions dels drets del posseïdor per endossament, ja que la transitària
obté la mercaderia a través d’aquest mitjà. La transferència de propietat
i justificació d’haver rebut la càrrega s’acredita a través de l’FWR. Pot
sol·licitar-lo el venedor/exportador o el comprador/importador.

• FBL (Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading). El conei-
xement d’embarcament multimodal és el document que s’utilitza quan el
transport d’una mercaderia es realitza amb més d’un mitjà de transport i un
és el marítim. En el cas que l’FBL s’emeti a l’ordre, constitueix títol de
propietat de la mercaderia i permet negociació. Igual que el B/L, es tracta
d’un títol valor i és negociable. És la prova del contracte de transport entre la
transitària i el carregador, i al revers s’indiquen totes les condicions d’aquest
contracte. A més, també és l’acusament de recepció de les mercaderies i el
lloc on s’indica amb quines condicions s’han rebut. El document està format
per tres originals i diverses còpies no negociables. Acompanya el despatx
duaner com a document de transport i el certificat d’assegurança, si així ho
sol·licita el carregador.
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A “Annexos” podeu trobar
models de diferents
documents FIATA.

• FWB (Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill). Funciona
igual que l’FBL, amb l’única diferència que no és negociable i el destinatari
és l’única persona que pot retirar la mercaderia en destí.

• FIATA SDT (Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods).
Declaració del carregador que permet a la transitària identificar les mercade-
ries i classificar-les segons el Reglaments sobre el transport internacional de
mercaderies perilloses: ADR per al transport terrestre, RID per al transport
ferroviari, IMO per al transport marítim i IATA per al transport aeri. La
transitària l’emet en blanc al carregador, i aquest l’emplena i el signa perquè
sigui vàlid. La tramitació d’aquest document del carregador a la transitària
l’allibera de qualsevol responsabilitat si passa res en el transport. Únicament
s’expedeix si la transitària rep les mercaderies en condicions per part del
carregador. Aquest formulari es fa servir per al transport marítim, terrestre
i multimodal.

• FIATA SIC (Shippers Intermodal Weight Certificate). Certificat de carre-
gadors del pes en el transport intermodal. És el document propi de FIATA
per comunicar el pes verificat.

• FFI (FIATA Forwarding Instructions). Document que envia el carregador a
la transitària en el qual indica les instruccions per realitzar el transport de la
càrrega indicada. La seva funció és evitar que per manca d’informació no es
duguin a terme algunes instruccions importants per a un correcte transport
de la mercaderia inclosa. El sol·licita la transitària al carregador i es fa
servir en qualsevol tipus de transport. S’expedeix al moment de realitzar la
transacció.

2.4 Transports especials en mitjans marítims i aeris

Els transports especials són aquells que requereixen una manipulació diferent per
les característiques de la mercaderia transportada.

En el cas de càrregues de mercaderies perilloses, en alguns casos es requereixen
vaixells o avions especialitzats per la seva càrrega, però en altres casos simplement
cal identificar-la correctament i indicar-ho a la documentació lliurada a transpor-
tistes i a totes les entitats que intervenen en l’operació logística.

En el cas del transport marítim, hi ha les mercaderies IMO (International
Maritime Organization), que són les que representen un risc per a la seguretat i
la salut de les persones. Es classifiquen en 9 categories diferents, depenent de les
seves característiques i la seva perillositat. Perquè un contenidor pugui transportar
aquest tipus de mercaderies ha de portar una etiqueta a cadascun dels seus costats
que indiqui la classe i el número d’IMO.
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Classe 1. Explosius

En aquesta classe s’inclouen diferents tipus de mercaderies, com per exemple
bombes, focs artificials, municions, etc. Se subdivideix en 6 grups:

• Divisió 1.1. Objectes de risc d’explosió de tota la massa.

• Divisió 1.2. Objectes que representen risc de projecció, però no d’explosió
de tota la massa.

• Divisió 1.3. Objectes que representen risc d’incendi i poden produir efectes
d’ona de xoc.

• Divisió 1.4. Objectes que no representen un risc considerable.

• Divisió 1.5. Objectes poc sensibles que impliquen risc d’explosió en massa.

• Divisió 1.6. Objectes extremadament poc sensibles i que no representen
risc d’explosió en tota la massa.

IMO d’explosius

Les etiquetes han de contenir el número de la divisió en color negre sobre fons
taronja. L’etiqueta de la divisió 1.3 ve representada amb el símbol d’una bomba
que explota i un número 1 a l’angle inferior.

Classe 2. Gasos

Poden presentar-se liquats, comprimits o refrigerats. Segons les seves propietats
es classifiquen en:

IMO de gasos• Divisió 2.1. Gasos inflamables. Poden inflamar-se amb contacte amb una
font de calor com el propilè, l’età o el butà. L’etiqueta ha de contenir el
símbol d’una flama negra o blanca sobre fons vermell i el número 2 a l’angle
inferior.

• Divisió 2.2. Gasos no inflamables, no tòxics. Desplacen l’oxigen i
provoquen asfíxia, com l’heli o l’oxigen. La seva etiqueta ha de contenir
el símbol d’una ampolla de gas en color negre o blanc sobre fons verd i el
número 2 a l’angle inferior.

• Divisió 2.3. Gasos tòxics. La seva inhalació pot causar efectes aguts o fins
i tot la mort. Poden ser inflamables, corrosius o comburents, com el clor.
L’etiqueta conté un símbol de calavera sobre tíbies creuades en color negre.
El fons és de color blanc i s’identifica amb el número 2 a l’angle inferior.

Classe 3. Líquids inflamables

Aquesta classificació inclou els líquids inflamables i explosius líquids insensibles
entre els quals hi ha l’aiguarràs, la benzina, pintures, etc.

IMO de líquids inflamables

La seva etiqueta conté el símbol d’una flama de color negre o blanc sobre fons
vermell (igual que l’etiqueta per a gasos 2.1). Es distingeix pel número 3 que
apareix a l’angle inferior.
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Classe 4. Sòlids inflamables

Segons de les seves propietats es divideixen en:

IMO de sòlids inflamables • Divisió 4.1. Matèries sòlides inflamables, autorreactives o explosives
desensibilitzades, que poden reaccionar espontàniament. La seva etiqueta
conté el símbol d’una flama de color negre sobre un fons blanc amb set
franges vermelles verticals i el número 4 a l’angle inferior.

• Divisió 4.2. Substàncies espontàniament inflamables. Poden inflamar-
se quan s’escalfen espontàniament, quan entren en contacte amb l’aire o
mentre es transporten. Poden ser: carbó, llimadures de metall ferros, cotó
fluix humit, etc. L’etiqueta ha de contenir el símbol d’una flama de color
negre sobre fons blanc a la meitat superior i vermell a la meitat inferior, amb
el número 4 a l’angle inferior.

• Divisió 4.3. Substàncies que en contacte amb l’aigua desprenen gasos
inflamables. Entre els materials més comuns en aquesta classificació hi ha:
el sodi, el potassi, el carbur, etc. La seva etiqueta conté el símbol d’una
flama de color negre o blanc sobre un fons blau, i el número 4 a l’angle
inferior.

Classe 5. Comburents i peròxids orgànics

Segons de les seves propietats es divideixen en:

IMO de comburents i peròxids
orgànics

• Divisió 5.1. Comburents. Líquids o sòlids que afavoreixen la combustió,
poden afavorir el desenvolupament d’incendis. Un exemple n’és el nitrat
amònic. Les etiquetes han d’incloure el símbol d’una flama sobre un cercle
de color negre sobre un fons groc, i el número 5.1 a l’angle inferior.

• Divisió 5.2. Peròxids orgànics. Es deriven del peròxid d’hidrogen. Aques-
tes substàncies, com que són summament perilloses, només poden carregar-
se en una unitat de càrrega en determinades quantitats. L’etiqueta conté un
símbol de flama de color blanc o negre sobre un fons color vermell a la
meitat superior i groc a la meitat inferior, així com el número 5.2 a l’angle
inferior.

Classe 6. Tòxics

Segons de les seves propietats es divideixen en:

IMO de tòxics

• Divisió 6.1. Substàncies tòxiques. Poden causar la mort per inhalació,
absorció cutània o ingestió, per exemple: el metanol o el clorur de metilè.
L’etiqueta ha de tenir el símbol d’una calavera amb dues tíbies de color
negre sobre un fons blanc (igual que l’etiqueta 2.3 per a gasos tòxics). Es
distingeix pel número 6 de la part inferior a l’etiqueta.

• Divisió 6.2. Substàncies infeccioses. Conté agents patògens (microorga-
nismes) que poden provocar malalties. Algunes poden ser: mostres de
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diagnòstic, material per confecció de vacunes, cultius de laboratori, etc.
A la meitat inferior de l’etiqueta podria portar la llegenda “substàncies
infeccioses” o “en cas de dany, vessament o fuga, avisar immediatament
a les autoritats sanitàries”. L’etiqueta també ha d’incloure el símbol format
per tres llunes creixents, superposades sobre un cercle, de color negre sobre
un fons blanc, així com el número 6 a l’angle inferior.

Classe 7. Material radioactiu

Es tracta d’aquell que conté radionúclids, com pot ser l’urani o el tori. Les
etiquetes per a aquest tipus de substàncies s’apliquen segons la categoria següent:

IMO de material radioactiu• Categoria I. Per a paquets amb un màxim nivell de radiació en la super-
fície de 9,5 milirem/h o per a contenidors que no contenen paquets amb
categories més altes. L’etiqueta ha de ser blanca amb un símbol de trèvol
de color negre. A sota hi ha d’anar obligatòriament la llegenda Radioactiu
seguida d’una petita barra vertical vermella. Després hi han d’anar les dades
següents: contingut, quantitat i activitat, així com un número 7 a l’angle
inferior.

• Categoria II. Per a paquets amb un nivell de radiació en la superfície major
d’0,5 milirem/h, sense excedir els 50 milirem/h. L’índex de transport no
ha d’excedir d’1.0, o per a contenidors on l’índex de transport no excedeix
d’1.0 i no conté paquets visibles de categoria III.

• Categoria III. Per a paquets amb un nivell màxim de radiació en superfície
de 200 milirem/h, o per a contenidors l’índex de transport dels quals és
menor o igual que 1.0, i que transporten paquets visibles de categoria III.
L’etiqueta de tots dos ha de ser de color groc per al contorn en la meitat
superior, i blanc per a la meitat inferior. El símbol és un trèvol en color negre,
i també ha d’incloure de forma obligada la llegenda “Radioactiu” seguida de
dues o tres barres petites verticals (segons la seva categoria). Posteriorment
ha de contenir les dades de contingut i activitat, seguides d’un requadre amb
contorn negre amb la frase “Índex de transport”, així com un número 7 a
l’angle inferior a l’etiqueta.

Classe 8. Corrosius

IMO de corrosius

Aquestes substàncies són d’efecte destructiu al contacte, és a dir, provoquen
danys en contacte amb la pell. Algunes substàncies poden ser l’àcid sulfúric o
l’hipoclorit sòdic. L’etiqueta ha de tenir un símbol amb dos tubs d’assaig que
tiren líquid sobre una mà i un metall, el fons superior ha de ser de color blanc i el
fons inferior negre amb el número 8.

Classe 9. Objectes perillosos diversos

IMO d’Objectes perillosos diversos

Aquests productes suposen algun tipus de perill no previst en els anteriors, com
poden ser les piles de liti, el gel sec, etc. L’etiqueta ha de ser de color blanc
amb 7 franges verticals negres en la meitat superior, i el número 9 subratllat a la
cantonada inferior.
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Cal indicar sempre a la documentació (B/L o AWB) si es carrega qualsevol
tipus de mercaderia especial.
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3. Assegurança de les mercaderies durant el transport internacional
marítim i aeri

Sovint es realitzen operacions de compravenda internacional sense saber els riscos
logístics en els quals s’incorre. La mercaderia és transportada i en moltes ocasions
les empreses no són conscients de si està ben assegurada en tots els trams del
procés logístic ni amb quines cobertures. Aquest aspecte és molt important i pot
arruïnar tota l’operació de compravenda internacional. Els costos en què es pot
incórrer si no es contracten les assegurances adients són molts.

Per poder realitzar una correcta gestió d’una operació de compravenda és molt
important tenir una idea sobre com s’han de gestionar les assegurances de
transport internacional. Se sap que una empresa disposa dels coneixements
quan és capaç de respondre a les qüestions següents:

• Quins riscos poden donar-se en un transport internacional?

• Qui ha de cobrir els riscos en un transport internacional segons els diferents
incoterms?

• L’assegurança l’ha de fer l’importador o l’exportador (client o proveïdor,
respectivament)? Qui l’ha de tramitar?

• Quin riscos ha de cobrir l’assegurança? Quins no ha de cobrir? S’han cobert
tots els riscos?

• Diferencia, en els diferents incoterms, si el que paga la prima de l’assegu-
rança és el seu beneficiari?

• Els transports ja inclouen assegurances obligatòries al noli?

• Ha d’assegurar una operació amb una doble assegurança?

• Quin valor ha de cobrir l’assegurança?, com es calculen els costos? i, sobre
quins imports?

• És conscient dels trams del procés logístic que pot ser que no estiguin
coberts?

• Ha dut a terme l’aplicació d’una assegurança de transport en el cas d’un
crèdit documentari?

• Reconeix els diferents tipus d’assegurança que hi ha, i si s’està fent servir
la correcta?

Quan l’empresa té controlades aquestes qüestions està preparada per realitzar la
compravenda sense incórrer en grans riscos. En canvi, si es tenen dubtes, es ne-
cessiten aclariments o aprofundir en aquest tema, cal informar-se’n correctament.
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3.1 Elements personals de les assegurances

L’assegurança és un contracte mitjançant el qual una companyia asseguradora,
a canvi d’un preu (prima), s’obliga a pagar una indemnització a un assegurat
(beneficiari) en el cas que es doni algun dels riscos que cobreix la pòlissa
(document en el qual es recullen les condicions del contracte de l’assegurança).

Els elements personals que intervenen en l’assegurança són l’assegurador, el
prenedor, l’assegurat i el beneficiari:

• L’assegurador és la companyia asseguradora amb la qual es contracta
la pòlissa d’assegurances. És l’emissor de la pòlissa autoritzada per la
Direcció General d’Assegurances per treballar amb el sector del transport.

• El prenedor és la persona, física o jurídica, que contracta l’assegurança
per compte d’altri. Per exemple, una transitària que la contracta per al seu
client.

• L’assegurat és la persona a qui protegeix l’assegurança.

• El beneficiari és qui cobra l’assegurança en cas de sinistre.

L’assegurança la pot contractar l’usuari, el portador o l’agència que hi intervé.
L’assegurança que pot contractar l’usuari (remitent o destinatari) és la de danys
i no és obligatòria. Si se’n fa càrrec el portador o transportista, es tracta
d’una assegurança de responsabilitat i cobreix la responsabilitat que li correspon.
L’agència que intervé en cada cas també pot contractar l’assegurança.

En algunes ocasions, prenedor, assegurat i beneficiari coincideixen en una mateixa
persona física o jurídica. Per exemple, el prenedor pot ser l’empresa transitària que
ofereix un servei addicional a la contractació del transport incloent la contractació
de l’assegurança de la càrrega.

L’assegurat és l’empresa que compra o ven, i l’obligació d’assegurar la mercaderia
l’assumeix l’altra part contractant de l’assegurança, l’asseguradora, a canvi de la
prima de l’assegurança.

El beneficiari pot ser que no coincideixi amb l’assegurat, com és el cas d’una
entitat financera, fet habitual quan el mitjà de pagament de l’operació és un crèdit
documentari que en garanteix la compravenda. Segons l’incoterm pactat també
pot ser que el comprador/importador, no havent contractat l’assegurança, rebi la
indemnització pels danys o perjudicis patits a la mercaderia segons les condicions
pactades en la pòlissa.
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3.2 Riscos en el transport internacional de mercaderies

En una operació de comerç internacional es poden donar diferents riscos: impa-
gaments, riscos financers, robatoris, accidents, pèrdues de mercaderia, etc. Ens
centrem en aquells riscos que van associats a la manipulació i al transport de
les mercaderies, des de l’origen fins al destí, segons allò acordat al contracte de
compravenda internacional, tenint present que cada operació i cada situació és
particular i pot comportar riscos particulars.

Moltes empreses pensen que és millor no assumir cap risc, i per això fan servir
incoterms com EXW, FCA, FOB i FAS, en què el risc per al venedor/exportador
es transmet en el lloc acordat al país d’origen. En l’EXW qui assumeix el risc
del transport i l’assegurança (riscos logístics) és l’importador/comprador, que
paga i gestiona tot el transport. Les empreses amb poca experiència en comerç
internacional o les que no volen assumir riscos habitualment tenen una visió molt
particular: no pretenen respondre a la responsabilitat del risc, i en el cas que hi
hagi cap accident en el transport, pretenen que el problema sigui del comprador.

El control del risc pel venedor/exportador no s’aconsegueix passant el risc al
comprador mitjançant un incoterm en què aquests es transmeten en origen. El
control del risc s’aconsegueix gestionant-lo, escollint una bona companyia
d’assegurances i contractant-ne una que aporti confiança. D’aquesta manera
s’estant oferint uns serveis que poden ser clau a l’hora de prendre una decisió per
part de l’importador en triar entre diferents ofertes.

En molts casos es donen aspectes incontrolables en el procés logístic. Hi
ha variables que fan impossible dur a terme aquest control de riscos. Si el
comprador/importador té millors preus de transport i assegurances, no és possible
que l’exportador/importador en controli el procés. A més, hi ha altres variables
com el coneixement insuficient del comerç internacional, el país de destí de les
mercaderies, el risc client, etc.

En alguns casos els clients (compradors/importadors) no asseguren les mercaderi-
es en el transport quan són ells els que assumeixen els riscos; per exemple, en una
venda FCA. Els motius poden ser, per exemple, el desconeixement i el càlcul de
costos. El comprador/importador segueix el raonament següent: el cost anual de
les assegurances és de 100 EUR i el cost dels sinistres de transport el mateix any és
de 50 EUR, així que no asseguren les mercaderies, ja que el cost de l’assegurança
és superior al cost de la mercaderia que s’ha perdut o s’ha fet malbé. Quan hi
ha sinistres importants, el comprador/importador, que habitualment encara no ha
pagat les mercaderies, intenta responsabilitzar del sinistre el venedor/exportador.
De fet, encara que el venedor/exportador no tingui responsabilitats sobre la
mercaderia, el culpable –segons el comprador/importador– que la mercaderia no
arribi al seu destí és l’exportador. En aquests casos, probablement, s’ha d’arribar
a diferents litigis o arbitratges per determinar-ne el responsable.

Moltes vegades la mercaderia viatja assegurada per diverses companyies.
És normal que a les operacions de compravenda internacional es faci servir el
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transport combinat o multimodal. El venedor assegura el tram del transport que li
correspon segons l’incoterm pactat i el comprador assegura la mercaderia pel tram
de transport que li correspongui segons l’incoterm. Algunes assegurances estan
incloses en el mateix contracte de transport si l’empresa contractada ofereix aquest
serveis; en d’altres, en canvi, es contracten amb companyies d’assegurances
independents.

Per poder evitar alguns dels problemes indicats, és més aconsellable que l’assegu-
rança la contracti íntegrament una de les dues parts. Així, comprador/impor-
tador o venedor/exportador assumeix el cost de l’assegurança que repercuteix en
l’operació comercial, tant amb un increment del preu del producte, si el contracta
el venedor/exportador, com amb un descompte en el preu, en el cas que el contracti
el comprador/importador. Aquesta és una forma d’evitar discussions entre les
companyies asseguradores contractades per saber qui ha d’assumir la tramitació
del sinistre i quin tram cobreix cada pòlissa contractada.

El més habitual en les empreses que realitzen operacions de compravenda
internacional és que l’assegurança de les mercaderies de l’operació es
contracti des de l’origen fins al destí final per evitar desavinences entre
les companyies asseguradores.

3.3 Tipus de pòlissa d’assegurança

Les companyies d’assegurances ofereixen distints tipus de pòlissa en funció de les
condicions que es volen contractar. Es distingeix entre pòlisses especials o per a
viatges, obertes, flotants, forfait o combinades.

• Pòlisses especials o per a viatges. Cobreixen un enviament o transport
de mercaderies concret. Una vegada les mercaderies incloses en la pòlissa
d’assegurança han arribat al seu destí, finalitza la garantia de l’assegurança.

• Pòlisses obertes. Cobreixen una quantitat fixa, que correspon al valor de les
mercaderies que es transporten en més d’un viatge. Els termes de la pòlissa
es negocien al principi del període i es té en compte la classe de mercaderies
i els viatges que han de cobrir. La prima d’assegurança es determina amb
un percentatge en funció del risc a cobrir.

• Pòlisses flotants. Contractes establerts a favor d’un assegurat en els quals
s’ha acordat a priori les condicions especials de l’assegurança, el tipus de
mercaderies, els viatges a cobrir i les primes a percebre per a cadascun
dels viatges previstos. És a dir, la durada és indefinida i es pot fer servir
per cobrir totes les operacions d’un assegurat concret. És obligació de
l’assegurat comunicar a la companyia cadascuna de les operacions que
realitzi. Aquestes pòlisses ofereixen a l’assegurador l’avantatge de tenir
cobertes les seves expedicions des del moment en què es dona el risc, de
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conèixer les primes aplicables en cada cas i de proporcionar-li unes primes
més econòmiques. L’assegurador està obligat a incloure en la cobertura
de la pòlissa totes les expedicions que s’han de transportar pel seu compte
amb les excepcions de les importacions en condicions CIF, les exportacions
en condicions FOB o en aquells casos en què per pacte exprés s’excloguin
algunes expedicions o expedicions específiques de les garanties del contrac-
te. L’assegurador ha d’emplenar els butlletins d’aplicació corresponents,
detallant les particularitats de l’enviament per a cada expedició i en l’imprès
corresponent, com ara el destinatari, el viatge, la classe de mercaderia o
la seva identificació i pes, el mitjà de transport emprat i, en el transport
marítim, el nom del vaixell portador i el valor garantit.

• Pòlisses forfait. Cobreixen –fins al límit de valor i mitjançant una prima
fixa acordada– tots els transports de mercaderies que siguin objecte de
l’assegurança, realitzats pel mitjà de transport assenyalat en el moment de
subscriure l’assegurança i en el període de temps pactat, amb independència
del nombre de viatges.

Cada companyia asseguradora pot dissenyar la pòlissa en funció de les necessitats
que cal cobrir, és a dir, hi ha tants tipus de pòlisses com les companyies
asseguradores estimen.

En molts casos les pòlisses d’assegurança de transport es contracten a través de la
transitària o d’una companyia de transport, ja que s’intenta agrupar tots els serveis
logístics de les operacions, sobretot en operacions individuals. També es pot
contractar a través dels corredors d’assegurances que realitzen la gestió comercial
per compte de les companyies asseguradores. Aquest tipus de contractació el
realitzen empreses que comercialitzen assegurances globals per a períodes mínims
d’un any.

Sigui quin sigui el sistema de contractació, exportador i importador han de
sol·licitar un certificat d’assegurança de transport per a cada transport internaci-
onal. El certificat és el document que actua de prova de l’existència del contracte
d’assegurança del transport. El certificat d’assegurança de transport únicament
es facilita en la pòlissa flotant per verificar davant de tercers l’existència d’un
contracte d’assegurança.

És important saber que les pòlisses d’assegurança de transport no cobreixen alguns
riscos, tret que s’indiquin clarament en el contracte. No es cobreixen les demores
o retards ni els defectes d’embalatge. És important que el venedor/exportador
condicioni adequadament la mercaderia per suportar les condicions dels mitjans
de transport en els quals es transporta la mercaderia (temperatura, manipulacions,
seguretat).
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3.4 Cobertures de les assegurances del transport internacional

La decisió d’assegurar la mercaderia o no en alguns casos depèn de l’incoterm
pactat en la compravenda internacional, tot i que el més recomanable és assegurar
totes les operacions comercials. Per contractar l’assegurança cal decidir quin ope-
rador s’assegura, per quin valor, quins riscos es cobreixen, amb quina companyia
i quin tipus de pòlissa es contracta. També s’ha de decidir fins on s’assegura la
mercaderia, és a dir, quin tram de transport: el transport i l’emmagatzematge entre
la logística o tot el tram fins al lliurament de la càrrega a les instal·lacions del
comprador/importador.

Els contractes de transport inclouen la cobertura bàsica, associada a les condici-
ons generals de les pòlisses d’assegurança del transport internacional i nacional.
És a dir, la contractació del transport ja inclou una assegurança mínima per a
les mercaderies. La cobertura bàsica cobreix els accidents del mitjà de transport,
com poden ser incendis, bolcades, descarrilaments, enfonsaments, avarades,
col·lisions, avaria grossa, abordatges, fenòmens naturals i, en general, fets fortuïts;
també s’assumeixen els costos de salvament. Les condicions bàsiques coincidei-
xen, quasi sempre, amb les condicions ICC C. Per incrementar la cobertura cal
negociar i sol·licitar concretament la inclusió de més clàusules de cobertura.

Les més conegudes a escala internacional són les ICC Institute Cargo Clauses,
de l’Institut d’Asseguradores de Londres (ILU), però també es poden contractar
altres clàusules. Normalment poden haver-hi variacions, però bàsicament són
adaptacions al mitjà de transport que s’ha fet servir i s’ha assegurat (carretera,
ferroviari, marítim, aeri).

3.4.1 Clàusules de l’Institut d’Asseguradores de Londres

Les clàusules publicades per l’Institute Cargo Clauses (ICC) són les que es fan
servir més a tot el món i en les quals es basen la majoria de clàusules publicades.

Aquesta publicació disposa de tres nivells de cobertura, de major a menor, i
distingeix entre: ICC A, ICC B i ICC C.

En general cobreixen els riscos de pèrdua total, avaria simple, despeses particulars,
despeses de salvament i contribució a l’avaria grossa. S’exclouen els riscos per
vici propi de la mercaderia, danys per causes naturals, danys causats per manca de
navegabilitat del vaixell i manca premeditada de l’assegurat.

Els riscos que cobreixen i no cobreixen les diferents pòlisses de l’ICC es poden
veure resumits a la taula 3.1.
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Avaria grossa

Es produeix quan, de manera
intencionada i raonable, el capità
d’un vaixell causa un dany
extraordinari al seu vaixell o a la
mercaderia per evitar un mal
major.

Taula 3.1. Danys que cobreixen les pòlisses ICC A, B i C

Danys ICC A ICC B ICC C

Danys de mercaderies per incendi o explosió, avarada (1), naufragi, bolcada o
descarrilament del vehicle del transport terrestre, col·lisió de vaixell, avaria
grossa i llançament de les mercaderies per la borda

Sí Sí Sí

Incendis, explosions, terratrèmols, erupcions volcàniques i llamps Sí Sí Sí

Accidentalitat del vehicle (enfonsament, bolcada, col·lisió, embarrancament,
etc.

Sí Sí Sí

Càrrega o descàrrega de les mercaderies Sí Sí Sí

Llançament, arrossegament i mullat de la càrrega a causa de les ones Sí Sí Sí

Despeses de salvament i contribució a l’avaria grossa Sí Sí Sí

Riscos d’accident de mar que danyen la càrrega Sí Sí Sí

Entrada d’aigua a les bodegues Sí Sí No

Pèrdua total de paquets en càrregues o descàrregues Sí No No

Conducta malintencionada de l’assegurat (falta premeditada) No No No

Danys causats per la naturalesa intrínseca de la mercaderia (vici propi) No No No

Defecte d’embalatge o pèrdua de pes o volum de les mercaderies No No No

Retards o demores No No No

Impossibilitat de navegació o inadequació del vehicle No No No

Guerres, vagues, terrorisme, danys per artefactes nuclears o danys il·lícits No No No

(1) Impossibilitat de continuar el transport del vaixell, perquè en el cas de continuar navegant patiria un naufragi.

Com que la pòlissa general dels contractes de transport cobreix habitualment
l’equivalent a la ICC C, per assegurar més riscos cal incrementar les cobertures
de la pòlissa, tenint en compte que la de més cobertura és la pòlissa ICC A. Tot
i això, alguns d’aquests riscos, com per exemple els riscos polítics i socials, no
estan coberts i es pot fer amb una clàusula addicional, pagant una sobreprima.
Com que en la cobertura marítima el concepte a tot risc no existeix, aquest tipus
de cobertura s’associa normalment a les pòlisses ICC A, i si es vol cobrir aspecte
com les incidències a causa de guerra o vaga, es paga la sobreprima corresponent.

Llançament de la mercaderia per la borda

En terminologia marítima, el git (echazón, en castellà) es tracta del sacrifici de
la mercaderia que es llança per la borda del vaixell en un moment de perill o
per alleugerir el seu pes, és a dir, en cas d’avaria grossa. En el llançament de
qualsevol objecte –mercaderia, contenidors o efectes de la tripulació–, per poder-
ho imputar com a avaria grossa i que els propietaris de la mercaderia tinguin dret a
indemnització, cal que es pugui acreditar que la mercaderia era a bord del vaixell a
través de la presentació del coneixement d’embarcament o, en el cas de productes
del vaixell, del comprovant de l’inventari corresponent al moment anterior a la
sortida del vaixell del darrer port. La regla I de les Regles de York i Anvers
indiquen que cap llançament de càrrega serà admesa com a avaria grossa tret que
la càrrega corresponent es transporti d’acord amb els usos reconeguts de comerç.

La pèrdua o les despeses ocasionades per una avaria grossa es distribueixen
proporcionalment entre totes les parts que se n’han beneficiat. Totes aquestes
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A “Annexos” es poden
consultar els diferents

convenis internacionals
relacionats amb les

assegurances.

compensacions es realitzen a través de les pòlisses d’assegurança contractades
i es distribueixen d’acord amb l’establert a les Regles de York i Anvers.

El beneficiari de l’assegurança és la persona que reclama la indemnització, sempre
que aquesta sigui la que apareix com a assegurada en el contracte d’assegurança.
No cobreix mai –ni se’n pot beneficiar– el transportista o qualsevol altre dipositari.

3.4.2 Regulacions de les cobertures mínimes

Els incoterms i els acords negociats en el contracte de compravenda són els que
millor faciliten la informació sobre qui assumeix el cost i el risc de l’assegurança
de transport internacional. Mitjançant l’assegurança de la mercaderia en el
transport, assegurat i beneficiari queden protegits davant de possibles avaries,
danys o incidents, ja que si la mercaderia pateix cap problema, l’assegurador
té l’obligació d’indemnitzar el valor de la mercaderia sinistrada d’acord amb les
obligacions fixades al contracte.

En el cas del contracte de transport, s’estableix un límit de responsabilitat del
portador o transportista. Quan aquest és el responsable que les mercaderies no
hagin arribat en bon estat al seu destí, pot limitar la seva responsabilitat emparat
per la llei o normativa corresponent.

La responsabilitat del transportista és portar la mercaderia al seu destí final “sense
dany o deteriorament”. Aquesta responsabilitat queda limitada pels convenis
internacionals que regulen el transport, per unitat de pes o volum de la
mercaderia afectada o per altres unitats de compte que s’hagin fixat concreta-
ment. Quan es contracta un transport, en el noli ja s’inclou una assegurança
obligatòria que cobreix aquesta responsabilitat sobre la mercaderia. Els convenis
estableixen l’import d’aquesta assegurança mínima per a la mercaderia, que
no ha de cobrir obligatòriament el seu valor real com tampoc cobrir tots els riscos,
ja que normalment cobreix els riscos equivalents a una pòlissa ICC C.

Si el dany que pot patir la mercaderia supera els límits de responsabilitat indicats
en els convenis internacionals de transport, la mercaderia queda coberta en el cas
que s’hagi contractat una protecció addicional, és a dir, una pòlissa d’assegurança
del transport amb un increment de valor fins al 110% del valor real de la
mercaderia i de la cobertura de les clàusules i els riscos no coberts pel conveni,
com és el cas de la contractació d’una pòlissa ICC A.

Transport marítim internacional

Les cobertures mínimes són aquelles indicades als convenis internacionals corres-
ponents. En el cas del transport marítim els convenis aplicables són el Conveni
de Brussel·les de 1924 i el Protocol de la Haia-Visby de 1968, el Protocol de
Brussel·les de 1979 i la Llei de navegació marítima, de 24 de juliol de 2014.

En el cas que no s’hagi acordat una altra cosa, la imputació de responsabilitat
que cal que estigui subjecta a l’assegurança és aquella en la qual existeix prova o



Transport internacional de mercaderies 65
Formalització i gestió dels contractes i assegurances del transport

marítim i aeri

càrrega de prova del dany provocat. Cobreix la pèrdua total, parcial, danys o avaria
des de la càrrega de la mercaderia a bord del vaixell fins a la seva descàrrega.
El límit de la indemnització aplicable per pèrdua o avaria és la més alta de les
següents quantitats: 666,67 DEG per paquet o unitat o 2 DEG per kg de pes
brut.

En el cas d’indemnització per demora no s’estableix cap límit concret, i si es pot
provar que els danys han estat provocats per dol no s’aplica cap indemnització.

No s’apliquen indemnitzacions en els casos fortuïts o de força major, per naturalesa
o vici de les mercaderies, causats per una navegació i direcció del vaixell incorrecta
del portador o per culpa del carregador.

Per poder accedir a la indemnització que correspongui a l’assegurança, el portador
ha de provar la causa de la pèrdua o el dany així com la incoordinació de la causa en
un dels supòsits que excloguin la seva responsabilitat i l’exercici d’una diligència
raonable en tenir cura de la navegabilitat del vaixell abans i al principi del viatge.

El període de reclamació per pèrdues o avaries està establert en el moment del
lliurament de la mercaderia si presenta danys aparents o en 3 dies després del
lliurament si no presenta danys aparents. El fet prescriu a l’any, en un període
continu, des que la mercaderia va arribar o havia d’haver arribat al seu destí.

Transport aeri internacional

En el transport aeri la normativa aplicable és la Llei de navegació aèria de 1960 i
el Conveni de Mont-real de 1999.

En el cas que no s’hagi acordat una altra cosa, la imputació de responsabilitat en el
cas de pèrdua o avaria és una responsabilitat objectiva i per retard aquella en la qual
existeixi prova o càrrega de prova del dany provocat. Es cobreix la destrucció, la
pèrdua, l’avaria i el retard, mentre la mercaderia es trobi sota custòdia del portador
o transportista.

El límit de la indemnització aplicable per pèrdua, avaria o retard és de 19 DEG per
kg. El límit establert no es pot canviar, únicament pot variar en cas de contractació
d’una assegurança amb una companyia asseguradora.

No s’apliquen indemnitzacions en els següents casos de pèrdua o avaria si és per la
naturalesa o vici de les mercaderies: embalatge defectuós, acte d’autoritat pública
executat en relació amb l’entrada, sortida o trànsit de la mercaderia, o per culpa
del perjudicat. En el cas de demora tampoc s’apliquen per cas fortuït o de força
major o també per culpa del perjudicat.

Per poder accedir a la indemnització que correspon a l’assegurança el portador ha
de provar que no ha estat culpable. El període de reclamació en el cas de pèrdua
o avaries en la mercaderia és immediat o, com a molt, al cap de 14 dies des de
l’arribada de les mercaderies a destí. En el cas de demores, com a molt tard és
al cap de 21 dies a comptar des de la posada a disposició del destinatari de
la mercaderia. El fet prescriu al cap de 2 anys, en un període continu, des que
la mercaderia va arribar o havia d’haver arribat al seu destí o des que el mitjà de
transport va ser aturat.
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Exemple de pèrdua d’una mercaderia en un transport internacional aeri

En el cas que en el transport d’una càrrega en avió es produeixi una pèrdua i no hi havia
una assegurança voluntària, la indemnització a rebre per part de l’empresa és la següent:

La indemnització segons els convenis és de 19 DEG/kg per quilogram brut de
mercaderia segons normativa, que es cobra si no s’ha contractat cap assegurança.
Aquesta assegurança va inclosa en el noli.

Si es vol assegurar un valor més alt de la mercaderia que és transportada, cal contractar
una assegurança. En aquest cas, també és convenient valorar si els riscos coberts són els
que l’empresa espera, ja que en cas de voler ampliar la cobertura també cal incloure-ho
en l’assegurança addicional que es contracta. Si es vol contractar una assegurança de
transport sobre la mercaderia, amb una indemnització del 110% del valor factura comercial
(valor mínim dels incoterms) o un major valor, la prima de l’assegurança varia en funció de
les cobertures contractades.

Assegurança i responsabilitats de les parts

Quan l’exportador és responsable de la mercaderia, tenint en compte que el cost
d’una assegurança no és gaire elevat, val la pena assumir-lo, ja que així la merca-
deria i els danys que es poden ocasionar als destinataris de la mercaderia queden
coberts. Únicament queda justificada la no-contractació d’una assegurança en
el cas que el valor de la mercaderia sigui molt baix i el límit de responsabilitat
legal que reguli el contracte de transport sigui suficient per cobrir els danys que es
puguin ocasionar.

Les empreses poden assegurar la mercaderia amb les assegurances obligatòries
mínimes que estableixen els convenis de transport internacionals, ja que l’as-
segurança no és obligatòria. Les empreses transportistes poden contractar una
assegurança de responsabilitat civil per cobrir el límit de responsabilitat legal que
haurien d’indemnitzar a conseqüència d’incompliment total o parcial del contracte
de transport.

El problema quan la mercaderia tingui un valor superior als riscos coberts per
l’assegurança obligatòria mínima dels convenis internacionals de transport és que,
a més de no cobrir el valor total de la mercaderia, es deixen per cobrir els trams
que no corresponen al transport pròpiament dit, com seria l’emmagatzematge in-
termedi (magatzems consolidadors o desconsolidadors) i els trams de manipulació
de les mercaderies per canviar de mitjà de transport, com per exemple la terminal
de contenidors del port.

La recomanació que es fa, en aquest cas, és no aventurar-se només amb l’asse-
gurança pròpia del transport, a menys que es faci en un únic mitjà i el valor
de la mercaderia no sobrepassi el valor mínim assegurat. Aquest cas no és mai
convenient per al transport marítim i aeri, ja que sempre es necessita un altre mitjà
de transport per fer arribar la mercaderia al port o aeroport.

També hi ha l’opció d’assegurar la mercaderia amb el transportista o transitària
pel valor real de la mercaderia, però només en els trams en els quals l’assegurat
n’és responsable.

A la figura 3.1 podeu veure les responsabilitats de l’operador en cada mitjà
de transport, on queden establerts els límits d’indemnització, els terminis de
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reclamació i la prescripció de les reclamacions per cada mitjà de transport
internacional.

Figura 3.1. Fases dels riscos logístics

Font: Àlex Mateu Alfonso

En el cas de contractar l’assegurança en funció de la responsabilitat de l’assegurat,
seguint la figura 3.1 podeu veure que el tram marcat amb una A és el corresponent
al procés logístic de manipulació i càrrega a les instal·lacions del venedor/exporta-
dor i va sempre a càrrec seu, sense la intervenció de cap assegurança de transport.
En el cas d’un incoterm EXW, el comprador/importador és el responsable dels
costos i riscos posteriors a la sortida del magatzem, és a dir, des que comença la
càrrega al vehicle.

El tram de l’esquema B correspon al transport nacional o interior, i no està cobert
per l’assegurança de transport internacional, sinó que queda regulat pel transport
nacional del país concret. L’exempció d’aquesta norma es pot donar en el cas
de contractar amb un FCA. En el cas que el transportista principal reculli la
mercaderia als establiments de l’exportador, el transport interior al país d’origen
es considera internacional i està regulat pels convenis de transport internacional.

El tram C inclou la manipulació de la mercaderia en passar d’un mitjà de transport
a un altre. Aquí s’inclouen els contenidors. Entre el transport nacional i interna-
cional tenim la manipulació del contenidor al port. Aquesta manipulació no està
coberta per cap de les assegurances dels dos transports. L’empresa estibadora del
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port té contractada una assegurança per als accidents que es puguin produir a les
instal·lacions portuàries. És important per al responsable de la mercaderia saber
si el port on es manipula la mercaderia té contractada l’assegurança, com es farà
la reclamació en cas de produir-se cap problema i quin és el valor de la mercaderia
que es cobrirà. En el cas de tenir contractat un DAT, el venedor/exportador és el
responsable fins que la mercaderia és dipositada a la terminal de destí pactada,
i això inclou les manipulacions en destí. És convenient que s’asseguri per quin
valor i quines situacions cobreix l’assegurança de l’empresa estibadora.

La naviliera contracta els serveis amb la terminal i la terminal contracta amb
l’estiba. Si hi ha cap problema en la manipulació, a través del contracte marítim
el carregador ha de reclamar a la naviliera i aquesta li indica que reclami a la
terminal. El més habitual és que les terminals i els estibadors tinguin contractada
una assegurança de responsabilitat civil per cobrir aquests casos.

El tram marcat amb D correspon al transport principal, és a dir, el transport inter-
nacional. Aquí s’apliquen les cobertures corresponents al conveni internacional
del mitjà de transport utilitzat o l’assegurança contractada.

Els trams E, F i G són els del país de destí, i coincideixen en el que s’indica en els
trams A, B i C.

En aquest cas el problema que pot sorgir és que, tot i que es tenen coberts els
transports pel valor de les mercaderies, les manipulacions no estiguin cobertes.
Les terminals portuàries i aeroportuàries i els operadors de les manipulacions
tenen contractada una assegurança per les accions que es realitzen en aquestes
localitzacions, com empreses responsables i de qualitat. En el cas que no s’hagi
ampliat la cobertura en els trajectes que no són responsabilitat de l’assegurat,
hi ha parts del transport de les mercaderies durant les quals les mercaderies
esperen la seva càrrega al mitjà de transport corresponent que no estan coberts
per l’assegurança pròpia i han de confiar que les empreses responsables d’aquests
llocs disposin d’una assegurança.

On s’ha produït el sinistre?

Un celler del Penedès fa una venda de cava en condicions CIF Nova York i contracta una
assegurança per cobrir la seva responsabilitat.

La mercaderia és dipositada a un magatzem del port temporalment, fins al moment de la
seva sortida en vaixell. A l’arribada de la mercaderia al port de Nova York, el seu destinatari
la recull a la duana i la trasllada a un hotel de la ciutat. El cava se serveix a les instal·lacions
de l’hotel i es troben amb la sorpresa que quan escorxen la primera ampolla, veuen que
conté aigua.

L’empresa sol·licita la indemnització corresponent al seu venedor/exportador. Aquest li
indemnitza l’operació, però en el seu intent per saber on s’ha produït el sinistre i qui n’és
el responsable, descobreix que el cava havia estat robat i canviat per aigua al magatzem
temporal de Barcelona.

Com que es tracta d’un incoterm CIF, el responsable de la mercaderia era el venedor, que
va poder fer-se càrrec de la reclamació gràcies a l’assegurança contractada. En cas que
no hagués contractat l’assegurança, probablement la indemnització a la qual estaria obligat
a pagar l’operador del dipòsit temporal no cobriria el valor de la mercaderia.

La recomanació en el cas de diferents operadors és contractar una assegurança
global amb una companyia d’assegurances especialitzada en transport. L’opció
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d’assegurar la mercaderia amb pòlisses globals anuals, com per exemple pòlisses
flotants o fixes, es pot dividir en dues modalitats: la primera, assegurant les
posicions de risc fins al punt pactat per l’incoterm, i la segona, assegurant tot el
transport, porta a porta, encara que no correspongui amb les obligacions definides
als incoterms.

Si s’assegura la posició de risc corresponent a l’incoterm, l’assegurança cobreix
fins al punt on es lliura la mercaderia. Tot i que és una forma correcta per assegurar
la mercaderia, es poden córrer riscos si el comprador/importador no cobreix els
seus riscos correctament.

Si la cobertura de l’assegurança és un porta a porta, cobreix totes les possibilitats
que poden afectar les mercaderies. Aquesta és la millor opció, però també la més
cara, així que depèn del volum de les mercaderies a assegurar i de les cobertures
assegurades que sigui la que més interessi als afectats.

En cas d’haver d’utilitzar la cobertura de l’assegurança i que la incidència sigui
deguda al transportista o a algun altre agent amb cobertura (manipulació dels
estibadors), el procediment més habitual és que la companyia d’assegurances
realitzi el pagament del valor assegurat al beneficiari i després reclami a les
empreses de transport o operadors logístics les assegurances obligatòries de cada
mitjà de transport, segons els convenis internacionals.

La contractació d’una assegurança de transport de mercaderies habitualment
ha de cobrir des de l’origen fins al destí. Això inclou els canvis de mitjans
de transport i emmagatzematges temporals.

3.5 L’assegurança de transport i els incoterms

La pràctica més habitual pel que fa a les assegurances de transport internacional
és assegurar el 110% del valor de la mercaderia, tot i que només és obligatori
assegurar com a mínim el 110% del valor de la mercaderia en els incoterms CIP i
CIF. En la resta d’incoterms, encara que no sigui obligatori, sí que és recomanable
contractar-la.

Correspon contractar l’assegurança de transport internacional, voluntàriament o
de manera recomanable, al venedor/exportador o al comprador/importador segons
l’incoterm pactat, tal com s’indica a la taula 3.2.
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Taula 3.2. Qui contracta l’assegurança?

Incoterms EXW FCA CPT CIP DAP DPU DDP FAS FOB CFR CIF

Prenedor,
qui con-
tracta

C C C V V V V C C C V

Assegurat,
qui assu-
meix el
risc

C C C C V V V C C C C

Beneficiari,
qui
cobra

C C C C V V V C C C C

Obligació
d’asse-
gurar

NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI

Cobertura
del
110%

Rec. Rec. Rec. Obl. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec Obl.

C = Comprador V = Venedor Rec. = Recomanable Obl. = Obligatori

Exemple d’incoterms en l’assegurança

Si venem una mercaderia FCA terminal de contenidors del port de Barcelona, qui ha de
contractar el transport principal i l’assegurança és el comprador/importador (si vol cobrir
més enllà de les cobertures mínimes de l’empresa de transport, des del port de Barcelona
fins al país de destí del comprador/importador). El venedor s’ha de fer càrrec del transport
i assegurança de la part nacional, és a dir, des de la fàbrica del venedor/exportador fins al
port de Barcelona.

La cobertura mínima de la pòlissa ICC C es aplicable quan es pacta l’incoterm
CIF, quan es pacta un incoterm CIP la cobertura mínima és una ICC A. Segons els
incoterms, aquesta és la cobertura mínima quan la contractació de l’assegurança
és obligatòria pel venedor/exportador (CIP i CIF). En la resta dels incoterms, la
contractació és facultativa, és a dir, les parts pacten la compravenda internacional
amb els incoterms perquè afavoreixen i agilitzen el comerç, però no hi ha cap llei
que obligui a usar-los o penalitzi no fer-ho. De la mateixa manera, l’assegurança
del transport de mercaderies a escala internacional és facultativa: s’assegura la
càrrega si aquesta és la voluntat dels participants en el contracte de compravenda,
tret si s’ha acordat un incoterm CIP o CIF, en què el venedor està obligat a
contractar una assegurança per un valor mínim del 110% de la mercaderia i fer-ne
beneficiari el comprador/importador.

Sempre que així s’acordi, les parts de la compravenda internacional poden con-
tractar una assegurança de la mercaderia independentment de l’incoterm pactat,
com un plus de l’operació.

En el cas de realitzar una operació amb l’incoterm EXW el prenedor, l’assegurat
i el beneficiari és el comprador/importador. No hi ha obligació d’assegurar
l’operació, tot i que es recomana contractar una assegurança.

Al grups dels incoterms C la transmissió del risc es du a terme al país d’origen; és
a dir, el cost es transmet al país de destí, el venedor paga el cost del transport fins al
port de destí, però el risc s’assumeix pel comprador/importador al país d’origen.
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Si hi ha cap accident en el transport principal, és el comprador/importador qui
reclama a la companyia d’assegurances.

En el CIP i el CIF, el venedor/exportador paga el transport fins al punt de
destí acordat i l’assegurança del transport principal, però el risc es transmet en
origen. En el cas que hi hagi un sinistre en el viatge, el comprador reclama
a la companyia d’assegurances, ja que ell n’és el beneficiari. Aquesta és la
conseqüència de l’obligació del venedor/exportador d’assegurar la mercaderia i
posar com a assegurat i beneficiari el comprador/importador.

En el CPT i el CFR, el venedor/exportador només paga el noli fins al punt acordat
en el port de destí. L’assegurança va a càrrec del comprador/importador. En aquest
cas, com que assumeix el risc des de l’origen, l’importador decideix assegurar-la
o no, ja que no és obligatori.

En el cas d’una venda DAT, no hi ha obligació d’assegurar la mercaderia. El risc
és del venedor/exportador fins que la mercaderia és dipositada a la terminal del
país de destí i, en cas de sinistre, si no hi ha assegurança contractada, és el venedor
qui perd la mercaderia.

En els incoterms no és obligatori contractar l’assegurança, tret del CIP i
el CIF, en què el venedor ha d’assegurar una càrrega de la qual ja no és
responsable.
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