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Resum 

El principal objectiu d’aquest projecte de final de grau és adquirir un bon coneixement dels 

processos documentals en la logística portuària i marítima, amb especial èmfasi als documents 

més utilitzats en el negoci marítim com el Bill of Lading o els termes emprats en la 

compravenda internacional de mercaderies. El treball està focalitzat en el transport marítim de 

contenidors, però també s’hi tracta el tema de les càrregues seques a granel en el cas pràctic. 

El mètode utilitzat per l’elaboració d’aquest treball és l’extracció d’informació a partir de fonts 

de primer nivell, fer diferents comparacions, i a partir d’aquí, elaborar un document que pugui 

ser entès per pràcticament qualsevol lector. Les principals fonts utilitzades són l’Institute of 

Chartered Shipbrokers, el Port de Barcelona i els apunts d’alguns professors de la facultat. 

També s’ha realitzat un cas pràctic a través de la informació extreta d’una empresa del sector 

del Dry Cargo Chartering.  

El resultat és una guia que pretén oferir una visió global de tots els procediments i la 

documentació necessària per realitzar un procés d’exportació o importació de mercaderies, 

tenint com a base ports d’interès general d’Espanya però, que perfectament pot ser extrapolat 

a altres ports de diferents països. 

Es poden extreure moltes conclusions d’aquest treball, però potser la més important seria la 

globalització en la que està immersa el món marítim, i que per tant, també afecta als seus 

processos documentals, els quals cada vegada són més estandaritzats.  
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Abstract 

The aim of this project is to achieve a good knowledge of the documentary procedures in 

maritime transport and port logistics, with special emphasis on the most used documents like 

the Bill of Lading or the terms employed for buying and selling goods in an international 

context. The work is focused on the container traffic, even though bulk cargoes are also 

covered in the case study.   

The method used to elaborate this document is to collect information from top level sources, 

make comparisons between them and create a guide that can be understood by almost any 

reader. In fact, the principal sources utilised are the Institute of Chartered Shipbrokers, the Port 

of Barcelona and material provided by professors of the faculty. A case study has also been 

carried out regarding the Dry Cargo Chartering, getting the information from a company of the 

sector. 

The result is a guide that will provide you a general overview of procedures and documentation 

needed to export or import goods, based on ports of general interest of Spain, which can be 

extrapolated to ports of other countries. 

Beyond any doubt, we can assure that several conclusions can be drawn. However, the most 

important could be the maritime's world globalization, which turns out to affect the 

documentary procedures (currently becoming more standardized every day).  
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Introducció 

Actualment, vivim en un món globalitzat en el qual el transport marítim esdevé un factor molt 

important. Per aquest motiu és indispensable tenir coneixements sobre com funciona aquest 

sector i, principalment, sobre com està regulat. 

Una de les raons per les quals he escollit l’Anàlisi dels processos documentals en la logística 

portuària i marítima com a treball de fi de grau és pel fet que l’estiu passat vaig realitzar unes 

pràctiques a United Arab Shipping Company, naviliera de transport de contenidors amb seu a 

U.A.E. Allà em vaig adonar de la importància que suposa conèixer tots els procediments 

documentals del transport marítim i en especial del transport de contenidors, per tal 

d’entendre el sector i la globalització que viu la nostra societat. Des d’aquell moment vaig 

començar a pensar en la possibilitat d’enfocar el treball a l’entorn d’aquest tema.  

Un altre factor que ha contribuït en aquesta elecció és que, en el futur, m’agradaria poder 

treballar en el sector marítim i trobo de vital importància tenir coneixença i una visió global de 

com funciona el seu comerç. Des del meu punt de vista, si es coneixen els procediments 

documentals serà molt més fàcil entendre com funciona el negoci.  

Sempre ha existit la necessitat de regular i estandarditzar la compravenda de les mercaderies 

transportades per mar. En el sector marítim, existeixen una sèrie de procediments estàndards i, 

encara que seria recomanable que tots estiguessin estandarditzats, no és així. D’altra banda 

però, podem dir que els documents més utilitzats i més importants són d’aplicació global.  

Un d’aquests documents és el Bill of Lading. Aquest document només s’utilitza en anglès, 

idioma utilitzat en gairebé totes les operacions del comerç marítim, ja que en la majoria dels 

casos, es tracta de negocis internacionals en els que intervenen diferents països de diferents 

continents. Tant si es tracta d’un viatge entre Xina i França, com entre Costa d’Ivori i Brasil, 

l’idioma que s’utilitzarà és l’anglès. Això ha tingut una gran influència a l’hora de crear 

processos documentals en aquesta llengua. 
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En quant a l’àmbit monetari, existeixen gran diversitat de monedes. Bastants països tenen la 

seva moneda pròpia tot i que, com en el cas d’Europa, hi ha països que en comparteixen una. 

Com ja s’ha dit, el sector marítim està molt estandarditzat i globalitzat i aquesta és una clara 

excepció d’aquesta norma.      

Una part del negoci marítim que no segueix aquesta estandardització són els procediments 

duaners. A la Unió Europea, o més concretament al Territori Duaner Comunitari Únic Europeu, 

existeix una regulació comuna i les mercaderies poden circular lliurement una vegada s’han 

pagat els drets d’importació. Tot i així, fora d’Europa, cada territori té els seus interessos en 

aquest àmbit i les seves polítiques d’exportació i sobretot d’importació. Segurament aquesta és 

una de les raons de la diferència en la regulació. 

Per una banda, cal remarcar que el tràfic de contenidors ha crescut progressivament i 

comparativament, més que altres tipus de trànsit marítim, aquest fet potser ha estat en part 

degut a la seva aparició tardana. El seu creixement ha estat tan important com la influència que 

ha suposat en el món del transport, i ha calgut crear estàndards i mesures com les normes ISO 

acceptades globalment. D’altra banda, el negoci marítim incideix en la nostra vida diària, ja que 

ha comportat la globalització dins la societat actual. Sense el transport mitjançant contenidors 

no hauria sigut possible el creixement exponencial que s’ha produït i que es segueix donant a 

l’Àsia, principal exportadora als continents europeu i americà. 

Finalment, amb l’elaboració d’aquest projecte espero obtenir un coneixement global del 

funcionament del món portuari i marítim a Espanya i sobretot al Port de Barcelona. Com ja he 

comentat a l’inici d’aquesta introducció, m’agradaria poder treballar en el sector marítim i 

concretament al Port de Barcelona.  

Com a referents d’aquest treball tindré sobretot l’Institute of Chartered Shipbrokers per ser una 

institució cabdal en el món del negoci marítim. També utilitzaré apunts d’alguns professors de 

la facultat, ja que són una font d’informació de primera mà de professionals que estan 

involucrats de forma directa en empreses del sector o de forma indirecta col·laborant amb 

diversos projectes de recerca. Per concloure, tenint en compte que la ciutat de Barcelona té un 

dels ports referents a Europa i al Mediterrani i disposa d’informació fiable, he trobat bàsic 

utilitzar tota la informació que m’ha estat possible recollir d’aquesta font. 
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Així doncs, aquest és el projecte de fi de grau en Nàutica i Transport Marítim que espera 

complir tots els objectius proposats i alguns més que puguin anar sorgint al llarg d’aquest camí 

de recerca.  
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Capítol 1. EDI (Electronic Data Interchange)  

[12][13][17] 

L’intercanvi electrònic de dades o Electronic Data Interchange (EDI) és un mètode de 

comunicació electrònica que proporciona una sèrie d’estàndards per l’intercanvi de dades a 

través de qualsevol mitjà electrònic sense intervenció humana. Quan dues empreses 

s’adhereixen al mateix estàndard, podran intercanviar documents electrònicament entre els 

seus sistemes informàtics interns encara que estiguin a diferents països. L’intercanvi electrònic 

de dades permet reemplaçar el correu postal, el fax i l’e-mail. Alguns exemples dels documents 

que podran ser intercanviats són ordres de compra, factures, avisos d’enviament, Bill of 

Ladings, o documents duaners.  

 

 

Figura 1. Típic procés de comunicació utilitzant els mitjans convencionals – Font (EDI Basics) 

 

L’Electronic Data Interchange també pot ser definit com a una transferència estructurada de 

dades, a través d’una sèrie de missatges estàndards, des d’un sistema informàtic a un altre 

sense la necessitat d’intervenció humana.  
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Hi ha diferents estàndards com per exemple l’ANSI X.12 (desenvolupat per l’American National 

Standards Institute1 i utilitzat als Estats Units), l’XML, l’ODETTE o l’EDIFACT (d’aplicació 

mundial), que és l’utilitzat en la indústria marítima. També cal destacar que per cada estàndard 

hi ha una sèrie de versions diferents i per tant quan dues empreses decideixen intercanviar 

documents EDI, han d’especificar l’estàndard i la versió. Una vegada s’ha rebut un document 

EDI, s’utilitza un software intern o extern per tal de transformar el format EDI perquè pugui ser 

processat per les aplicacions internes de l’empresa. A Espanya s’utilitza l’estàndard EDIFACT i la 

versió UN/EDIFACT la qual és d’aplicació mundial. 

UN/EDIFACT United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 

Transport (Intercanvi Electrònic de dades per l’Administració, Comerç i Transport) és un 

estàndard de l’Organització de les Nacions Unides per l’intercanvi electrònic de dades en 

l’àmbit mundial. 

Un missatge EDIFACT és un format electrònic estructurat que representa un document 

comercial y que pot ser llegit i processat automàticament i sense ambigüitat per un ordinador. 

Està optimitzat per compactar tota la informació del document original, en una estructura de 

dades jeràrquica i està dissenyat pel seu intercanvi electrònic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Procés de comunicació utilitzant l’intercanvi electrònic de dades – Font (EDI Basics) 

 

                                                           

 

 
1
 Organització sense ànims de lucre que supervisa el desenvolupament dels estàndards per productes, serveis, 

processos i sistemes als Estats Units. És membre de la International Organization for Standarization (ISO) i la 
International Electrotechnical Commission (IEC).  
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En el cas de Barcelona, Portic permet l’intercanvi electrònic de dades utilitzant l’estàndard 

EDIFACT. Portic és una empresa que actua com a plataforma de comerç electrònic per els 

agents de la Comunitat Portuària de Barcelona. A través de Portic, tant els operadors públics 

com els privats poden intercanviar documents i accedir a la informació de manera ràpida i 

senzilla. Això permet que les operacions logístiques es puguin dur a terme de manera eficaç i 

segura. 

La missió de Portic és millorar la competitivitat de les empreses de la comunitat logística 

portuària de Barcelona a través d’una plataforma tecnològica que faciliti la interacció entre 

totes elles.   
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Capítol 2. Contractes internacionals de 

compravenda - Incoterms  

[6][8] 

Actualment existeixen una sèrie d’estàndards en termes de contractes de compravenda, i per 

tal d’assegurar que aquests estàndards són entesos de forma universal, la Cambra Internacional 

de Comerç o International Chamber of Commerce2 (ICC) publica una sèrie de definicions 

universalment acceptades anomenades Incoterms. L’edició actual són els Incoterms 2010, que 

va començar a ser vigent a partir de l’1 de gener de 2010. Bàsicament els Incoterms estableixen 

una guia per saber quines són les responsabilitats dels compradors i venedors quan negocien 

amb un contracte específic.  

La guia es pot dividir en dues categories: 

1. Terms per qualsevol mode o modes de transport. 

2. Terms per transport marítim o per rutes marítimes interiors. 

Els Incoterms estan dissenyats per tal de cobrir una àmplia franja de situacions, des de vendes 

al punt d’origen (la fàbrica del proveïdor) com per exemple Ex-Works fins a altres situacions en 

què les mercaderies s’entreguen a les instal·lacions del comprador (DDP). Aquests contractes 

reflecteixen els termes en què els operadors implicats en el comerç internacional prefereixen 

fer negocis. La decisió del contracte més apropiat es basarà en el tipus de mercaderies, els 

diferents modes de transport que s’han d’utilitzar, el mètode de pagament i l’estat del mercat 

al moment de realitzar la venda. 

                                                           

 

 
2
 Organització creada el 1919 a França encarregada de fomentar el comerç i la inversió entre les empreses de 

diferents sectors establertes per tot el món, ajudant-les a aprofitar i utilitzar els avantatges que ofereix la 
globalització.  
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El comerç internacional és un negoci dinàmic el qual canvia les seves pràctiques en funció de si 

apareixen nous modes de transport, es milloren les comunicacions, es produeixen canvis en 

l’oferta i la demanda, modificacions en l’àmbit bancari o deguts a noves lleis nacionals o 

internacionals.  

Com a resultat, les empreses implicades en negocis internacionals canvien depenent de la 

situació actual. Per tal de fer front a aquests requisits, la International Chamber of Commerce 

revisa periòdicament els Incoterms tenint en compte les preferències de les parts implicades en 

el comerç internacional i consultant-ho amb trade bodies3 i altres tipus d’organitzacions. Un 

possible exemple són les diverses esmenes fetes per tal de facilitar l’intercanvi de dades 

electròniques. 

Els contractes també es poden classificar en quatre grups: els E terms, on el venedor transfereix 

les mercaderies a la seva pròpia fàbrica o magatzem; els F terms, on el venedor entrega les 

mercaderies a un transportista que ha estat denominat pel comprador; els C terms, on el 

venedor s’ha d’encarregar de contractar el transport, però sense suportar el risc de pèrdua o 

dany després del shipment4 i de despatxar les mercaderies per exportació; i els D terms, on el 

venedor s’encarrega de suportar tots els costos i riscos necessaris per entregar les mercaderies 

al país de destí. 

Sota cada un d’aquests termes, els Incoterms defineixen les responsabilitats tant del venedor 

com del comprador a cada etapa de la cadena de transport. També estableixen qui s’haurà 

d’encarregar dels costos i quan s’haurà de pagar la quantitat estipulada per la mercaderia. 

Finalment, també regulen quan es transfereix la propietat i el risc del venedor al comprador.  

 

                                                           

 

 
3
 Els trade bodies o associacions comercials són organitzacions creades I finançades per empreses que operen en 

una indústria específica. El seu objectiu principal és la col·laboració entre empreses i la normalització i ho duen a 
terme a través de conferències o altres mitjans de comunicació. 
4
 Moment en què les mercaderies són carregades a bord del vaixell. 
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2.1. Maritime Incoterms 

2.1.1. Free alongside (FAS) 

Quan el procés de compravenda sigui desenvolupat a través d’aquest Incoterm, sempre 

s’anomenarà el port de càrrega, per exemple FAS Rotterdam, el qual serà establert pel 

comprador. També s’establirà quin serà el moll i la data en la que el venedor entregarà les 

mercaderies al comprador.  

Les obligacions del venedor acabaran quan les mercaderies es trobin al costat del vaixell al 

moment requerit. La propietat, el risc i l’obligació de fer efectiu el pagament passaran en 

aquest punt. 

 

 2.1.2. Free on board (FOB) 

Aquest tipus de contracte és un dels més utilitzats en la compravenda internacional. El venedor 

té la responsabilitat de transportar les mercaderies fins al port designat i carregar-les over the 

ship’s rail5. A partir d’aquest punt, passen a ser responsabilitat del comprador. Tant el 

pagament del freight6 com la contractació d’una assegurança (a partir del moment en què la 

mercaderia ha estat carregada a bord) són responsabilitat del comprador. El comprador serà el 

responsable de nominar el vaixell i el port de càrrega amb antelació, ja que si no ho fa, serà 

molt difícil de calcular el cost d’entrega i de càrrega de les mercaderies.   

 Quan s’utilitzi aquest tipus de contracte sempre es dirà el port de càrrega, com per exemple 

‘FOB Mombasa’ o ‘FOB Durban’. També cal esmentar que la nominació del vaixell s’ha de fer 

tenint en compte el temps estipulat en el contracte. Una vegada s’hagi fet la nominació, serà 

responsabilitat del comprador d’entregar les mercaderies over the ship’s rail. El risc passarà una 

vegada s’hagi carregat la mercaderia i en aquest moment podrà ser abonat el preu del 

contracte.   

                                                           

 

 
5
 Col·locar les mercaderies a bord del vaixell. 

6
 Cost del transport del viatge realitzat per via marítima. 
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Algunes vegades es pot retardar la transferència de la propietat degut a que s’ha endarrerit la 

transferència del Bill of Lading, document que significa la transferència de propietat. 

El comprador també haurà de contractar una assegurança pròpia per cobrir el transport 

marítim i el terrestre. 

 

2.1.3 FOB stowed 

Aquest contracte és una variant del FOB, en què el cost d’estiba està sota la responsabilitat del 

venedor. Per tant, el risc i la propietat es transferiran després de l’estiba i no quan les 

mercaderies han estat carregades a bord (over the ship’s rail). 

 

2.1.4. FOB stowed and trimmed 

És una altre variant del FOB, només aplicable a les càrregues a granel (bulk cargoes). El venedor 

s’encarregarà de contractar i pagar el cost d’assentar la càrrega. Això significa que haurà 

d’escampar la superfície de la càrrega a dins de la bodega per tal que quedi ben repartida i no 

hi hagi cap perill de que es desplaci, podent modificar l’estabilitat del vaixell i fent-ne 

augmentar l’escora. 

 

2.1.5. FOB with services 

Variant del FOB en què el venedor s’ha d’encarregar de contractar certes característiques del 

transport, com per exemple l’espai del vaixell destinat a la càrrega. 

 

2.1.6. Cost, insurance and freight (CIF) 

Aquest tipus de contracte és el que s’utilitza més en les compravendes internacionals. Tal i com 

diu el nom, el venedor s’ha d’encarregar de contractar el transport i l’assegurança necessària 

que cobreixi les mercaderies. Lògicament, el preu d’unes mercaderies venudes utilitzant el 

contracte CIF serà considerablement més elevat que el les mateixes mercaderies venudes 
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utilitzant un contracte FOB. Aquest contracte es basa en el port de descàrrega envers del port 

de càrrega, tal i com s’havia vist en els casos anteriors.  

El venedor està sota l’obligació d’enviar les mercaderies estipulades al contracte, en el temps 

determinat i al lloc determinat. També és responsable de decidir un contracte de transport en 

les condicions usuals pel negoci del que es tracti i contractar una assegurança d’un valor 

raonable en les condicions normals per al comerç estipulat. 

El venedor també serà responsable d’entregar tots els documents rellevants al comprador (o al 

seu agent o banc). Aquesta documentació inclou la factura, el Bill of Lading i la pòlissa 

d’assegurança. 

El comprador ha d’acceptar la documentació i pagar el preu del transport i les mercaderies. Tot 

i així, pot refusar l’acceptació dels documents si no compleixen els requisits del contracte. A 

continuació el venedor haurà de tornar a enviar la documentació complint tots els requisits del 

contracte i durant el període establert per aquest. La propietat es transfereix quan es 

transfereixen els documents. No obstant, el risc passa al moment en què s’embarquen les 

mercaderies. Si les mercaderies es fan malbé durant el viatge, el comprador estarà protegit, ja 

que rebrà la pòlissa d’assegurança quan es transfereixin els documents.  

Cal destacar que la transferència dels documents és per llei la transferència de les mercaderies, 

per tant, encara que aquestes es perdin, la compravenda es pot dur a terme a través de la 

transferència dels documents. 

 

2.1.7. Cost and freight (CFR) 

Aquest tipus de contracte és una variació de l’Incoterm CIF. Tal i com el propi nom indica, el 

venedor només s’haurà d’encarregar de pagar el transport, ja que l’assegurança l’haurà de 

contractar el comprador. Aquest contracte s’utilitza en aquells països en els que s’apliquen 

polítiques que promocionen les asseguradores nacionals, perquè els compradors que importen 

mercaderies les hi assegurin. En aquest cas també es pot observar com la propietat passa i el 

preu del contracte pot ser pagat quan es transfereixen els documents al comprador. El risc 

també passa en el moment en què s’han embarcat les mercaderies.  
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2.1.8. Delivered at terminal (DAT) 

El venedor entrega les mercaderies quan aquestes han sigut descarregades del mode de 

transport en el que arriben i s’han posat a la disposició del comprador a la terminal, el port o el 

lloc de destí estipulat. El mot terminal inclou qualsevol localització, coberta o no com per 

exemple un moll, un magatzem, una campa de contenidors o una terminal aèria, de ferrocarril 

o de carretera. El venedor assumeix el risc de transportar les mercaderies fins al punt acordat i 

descarregar-les del mitjà de transport. 

Les dues parts hauran d’especificar, de forma clara, la terminal, i si és possible un punt específic 

a dins de la terminal del port o lloc de destí acordats, ja que el risc fins a aquest punt serà 

assumit pel venedor.  

Si les parts creuen més convenient que els riscs i els costos inclosos en el transport des de la 

terminal fins a un altre punt han de ser assumits pel venedor, serà preferible utilitzar altres 

Incoterms com el DAP o el DDP. 

Un contracte DAT requereix que el venedor despatxi les mercaderies per l’exportació quan sigui 

necessari. No obstant, el venedor no té cap obligació de despatxar les mercaderies per 

l’importació, pagar qualsevol dret d’importació o dur a terme qualsevol formalitat duanera 

d’importació. 

 

2.1.9. Delivered at place (DAP) 

El venedor entrega les mercaderies quan les posa a disposició del comprador en el mode de 

transport d’arribada i estant preparades per ser descarregades. El venedor assumeix tots els 

riscos de transportar les mercaderies fins el punt d’entrega estipulat. 

Les dues parts hauran d’especificar de la forma més clara possible el punt d’entrega, ja que el 

venedor assumeix tots els riscos de transportar les mercaderies fins a aquest punt. El venedor 

ha de procurar utilitzar contractes de transport que encaixin tant com es pugui amb el 

requeriment citat anteriorment.  

Si el venedor realitza la descàrrega al punt d’entrega, no recuperarà els costos d’aquesta 

descàrrega a no ser que hagi sigut estipulat anteriorment entre les parts. 
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Un contracte DAP requereix que el venedor despatxi les mercaderies per l’exportació quan sigui 

necessari. No obstant, el venedor no té cap obligació de despatxar les mercaderies per 

l’importació, pagar qualsevol dret d’importació o dur a terme qualsevol formalitat duanera 

d’importació. Si les parts acorden que el venedor ha de despatxar les mercaderies per 

l’importació, pagar drets d’importació o dur a terme formalitats duaneres d’importació, serà 

més apropiat utilitzar un contracte DDP. 

 

 

2.2. Non-maritime Incoterms 

2.2.1. Ex-works (EXW) 

El comprador assumeix tots els riscos i costos de transport des de la fàbrica o el magatzem del 

venedor. Moltes vegades això també inclourà carregar la mercaderia al mode de transport 

adient. Per tant, el comprador s’haurà d’encarregar de contractar una assegurança si ho creu 

convenient i portar a terme tot el procés d’exportació de les mercaderies. 

 

2.2.2. Free carrier named point (FCA) 

En aquest contracte el venedor ha d’encarregar-se de realitzar l’entrega al transportista 

(designat pel comprador) a un lloc estipulat per les parts. En aquest punt, el risc passarà al 

comprador, que serà el responsable de contractar i pagar l’assegurança de transport i el propi 

transport en si. Aquest Incoterm pot ser utilitzat  per cobrir un transport que utilitzi un sol 

mode o que sigui un transport multi-modal.  

 

2.2.3. Carriage paid to (CPT) 

El venedor assumeix tots els costos de transport fins al lloc designat pel comprador. No obstant, 

el risc passarà al comprador quan les mercaderies hagin sigut entregades al primer mode de 

transport, sigui quin sigui aquest mode o si es tracta d’un servei multi-modal o no. 
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2.2.4. Carriage and insurance paid (CIP) 

Aquest terme és molt similar al Carriage paid to, exceptuant que el venedor es fa responsable 

d’assegurar les mercaderies fins al destí final, sense importar el mode de transport. A més a 

més, també haurà d’assumir tots els costos de transport.  

 

2.2.5. Delivered duty paid (DDP) 

En aquest cas, el venedor es fa responsable de tots els costos fins que les mercaderies són 

entregades al destí final. Això inclourà el pagament de drets d’importació i impostos que 

s’apliquin a les mercaderies. En algunes ocasions, les mercaderies podran ser negociades 

mitjançant un contracte DDP on l’encarregat de pagar els drets d’importació i els impostos serà 

el comprador. 

 

Si ara ens fixem en els dos extrems dels contractes proporcionats pels Incoterms, (EXW i DDP) 

podem concloure amb certesa que esperar que una de les parts s’encarregui de tots els 

aspectes necessaris per dur a terme un transport internacional té els seus inconvenients. Si per 

exemple, una empresa establerta a Canadà vol adquirir un lot de rentadores, d’un fabricant de 

Corea, les seves obligacions sota un contracte EXW seran bastant descoratjadores. Serà 

responsable d’organitzar i pagar cada etapa de la cadena de transport, fins i tot els treballadors 

i l’equipament implicat en carregar les mercaderies a la fàbrica del proveïdor. Haurà d’assumir 

tots els riscos del transport i despatxar les mercaderies tant per exportació com per importació 

amb una assistència mínima per part del venedor. 

Donades aquestes responsabilitats i càrregues de costos i riscos, es podria pensar que tots els 

venedors els hi agradaria vendre utilitzant contractes EXW i que tots els compradors refusarien 

acceptar qualsevol contracte que no fos DDP. La realitat és que moltes mercaderies són 

venudes utilitzant termes entremitjos, en què les dues parts tenen certes responsabilitats en el 

seu final de la cadena de transport. En l’exemple mostrat anteriorment, seria més simple i 

probablement més barat si el fabricant coreà organitzés i pagués els camions forklift per 

carregar les rentadores als vehicles i entregar-les al port més proper. Ja que, l’empresa 

canadenca està a milers de quilòmetres del port de càrrega, probablement no disposa de 
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personal que parli coreà i la diferència horària suposen una sèrie de desavantatges a tenir en 

compte. D’altra banda, el comprador canadenc disposarà d’una posició molt més favorable a 

l’hora de tractar el despatx d’importació de les mercaderies, pagar els drets d’importació i 

coordinar l’entrega als seus depots7 a Toronto i Vancouver que no pas el venedor. 

A més a més d’aquestes consideracions pràctiques, segurament una de les parts disposarà 

d’alguns avantatges a l’hora de controlar la part del transport per mar, la càrrega i descàrrega 

de la mercaderia i l’assegurança d’aquesta. Un venedor internacional de mercaderies 

segurament es trobarà en la situació de que els compradors consideren que els seus acords per 

a tots els aspectes relacionats amb l’embarcament de les mercaderies fins a un port del seu 

país són un servei valuós i per tant, el comprador només s’encarregarà de dur a terme el 

transport local de les mercaderies. Per altra banda, els venedors també poden millorar els seus 

ingressos desenvolupant el transport marítim de les mercaderies a través del cobrament d’un 

cost addicional per la realització d’aquest servei. També poden cobrar un percentatge de 

comissió per incórrer en el cost de contractació d’una assegurança i el cost de contractació del 

transport marítim i especialment si aquestes comissions serveixen per fer més viable el 

departament d’enviaments de la pròpia empresa.  

                                                           

 

 
7
 Lloc tancat on s’acumulen o emmagatzemen materials, en català: dipòsit. 
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Figura 3. Representació gràfica dels Incoterms – Font (Institute of Chartered Shipbrokers) 
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Figura 4. Representació gràfica dels Incoterms – Font (Institute of Chartered Shipbrokers) 



 Capítol 3. Documentació del transport marítim 
 

 

 

 

15 

Capítol 3. Documentació del transport 

marítim 

3.1. L’assegurança marítima  

[4][7]  

Depenent de l’Incoterm seleccionat pel transport, la persona encarregada de contractar 

l’assegurança marítima variarà, podent ser la persona que s’ocuparà de carregar la càrrega 

(venedor) o qui la rep (comprador). Un possible exemple del primer cas seria un transport 

contractat utilitzant l’Incoterm CIF (Cost Insurance and Freight), en el qual l’encarregat de pagar 

l’assegurança del transport seria el venedor o carregador. D’altra banda, si el transport està 

regulat per l’Incoterm FOB (Free on Board), la responsabilitat del venedor acaba quan la 

mercaderia ha estat carregada a bord i per tant l’encarregat de contractar l’assegurança del 

transport serà el comprador o qui rep la càrrega. 

 

3.1.1.Tipus de pòlisses per a la càrrega 

 Es poden distingir diferents tipus de pòlisses en funció de la seva duració i de la quantitat de 

mercaderies que cobriran. 

 

3.1.1.1. Assegurança facultativa (Facultative Insurance) 

La funció d’aquest tipus d’assegurança és cobrir un risc específic o concret d’un enviament 

particular. El principal desavantatge d’aquest tipus de contracte és que cada enviament s’ha de 

tractar en particular, suposant una gran inversió de temps per als exportadors. 
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3.1.1.2. Contractes oberts (Open Contracts) 

Aquest tipus de contractes permeten estandarditzar el cost de l’assegurança, resultant molt 

més avantatjós per part de l’exportador i és per aquest motiu que són els més utilitzats en el 

comerç internacional. 

Hi ha tres tipus de contractes oberts: pòlisses flotants (Floating policies), de protecció oberta 

(Open Covers) i pòlisses obertes (Open Policies). 

 

 Pòlisses flotants (Floating Policies) 

Aquesta pòlissa s’utilitza per cobrir un cert valor de mercaderies. Per exemple, pot cobrir 

enviaments entre Shanghai i Barcelona per un període de sis mesos per productes electrònics 

amb un valor total d’un milió d’euros. A l’hora de redactar la pòlissa es defineix de forma 

general els riscos que es cobriran i a mesura que es van fent els enviaments particulars es va 

definint de forma més precisa les mercaderies transportades i el vaixell utilitzat. El contracte no 

s’acabarà fins que no s’arribi al valor màxim de la pòlissa, que s’anirà reduint a mesura que es 

vagin realitzat els enviaments. L’assegurat està obligat a declarar cada enviament que realitza i 

d’altra banda l’assegurador està obligat a acceptar els enviaments sempre i quan compleixin 

amb els requisits establerts a l’inici del contracte.  

Cal destacar que no s’expedirà una pòlissa a l’hora de realitzar cada enviament, sinó que es 

substituirà per un certificat d’assegurança (Certificate of Insurance). Per tant és important que 

un venedor que realitzi la venda utilitzant CIF (Cost, Insurance and Freight) s’asseguri que pot 

presentar un certificat d’assegurança en contes de la pròpia pòlissa en si.  

El desavantatge d’aquest tipus de contractes és que l’assegurador demana primes de risc més 

altes degut al gran valor assegurat a través de la pòlissa. En el moment en què es coneix la 

mercaderia realment transportada i el seu valor, s’acaba d’ajustar el cost de la prima per part 

de l’assegurador. 
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 De protecció oberta (Open Covers) 

Aquest tipus de contractes suposen una protecció automàtica per un cert període de temps. 

Tant pot ser per el període d’un any com una protecció permanent fins que una de les dues 

parts cancel·li el contracte. Amb aquest acord l’assegurador accepta cobrir tots els enviaments 

tal i com també es fa amb les pòlisses flotants.  

El gran avantatge d’aquests contractes és que donen més flexibilitat i estabilitat a l’hora de fixar 

preus per part de l’exportador, però degut a l’àmplia varietat d’enviaments coberts resulten 

extremadament complexos.  

Es poden elaborar una gran varietat de possibles pòlisses a dins d’aquest tipus de contractes, 

com per exemple limitant el preu per enviament (el valor de les mercaderies a enviar a bord 

d’un vaixell)  o limitant el valor de les mercaderies que poden estar al mateix lloc i al mateix 

moment. A vegades es pot donar el fet que s’emetin pòlisses flotants associades amb pòlisses 

de protecció oberta alhora. 

 

 Pòlisses obertes (Open Policies) 

Aquestes pòlisses se les pot considerar com a un tipus de les pòlisses de protecció oberta, ja 

que no estan establertes per un període de temps determinat sinó que es mantenen fins que 

una de les dues parts contractants cancel·la el contracte. 

Degut a la gran diversitat d’enviaments que es poden realitzar actualment en el tràfic marítim 

de contenidors, aquestes pòlisses s’intenten adaptar al màxim possible al mercat, estant 

dissenyades per cobrir tots els requeriments del transport multi-modal. Sempre s’intenten 

adaptar al màxim als requeriments de l’assegurat i també són avantatjoses pel broker8 i 

l’assegurador ja que reben un gran volum de negoci, que a més pot ser tractat d’una forma 

estandarditzada. 

 

                                                           

 

 
8
 Persona que desenvolupa un servei financer, fent d’intermediaris entre els armadors i els noliejadors (propietaris 

de les mercaderies, en castellà fletador) i per tant negociant el preu del transport. 
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Per tant, els grans avantatges de les pòlisses de protecció obertes o les pòlisses obertes són: 

 L’assegurat elimina pràcticament del tot el risc de que alguna de les seves càrregues  no 

sigui coberta, ja que hi ha una cobertura automàtica en vigor. 

  Es coneix amb antelació el cost d’obtenir una assegurança i per tant l’exportador sap 

perfectament quin cost li suposarà per exemple en el cas d’una venda CIF. A més a més, 

cal recordar que per diverses mercaderies d’alt valor, el valor de l’assegurança esdevé 

un factor molt important en els costos d’exportació. 

 Quan un assegurat obté un d’aquests contractes a llarg termini, obtindrà un cost inferior 

per cada enviament realitzat comparant-ho amb un exportador que contracta una 

assegurança particular per a cada enviament.  

 En el cas que sorgeixin reclamacions, un assegurat que utilitzi un d’aquests tipus de 

contractes tindrà moltes més possibilitats de recuperar els diners degut al seu major 

volum de negoci.  

 

3.1.2. Condicions de les assegurances 

Anteriorment s’han tractat els tipus de pòlisses que existeixen en l’àmbit marítim. A 

continuació es tractarà el nivell de protecció d’aquestes, el qual té una gran importància i 

rellevància en el negoci marítim. 

Les condicions de l’assegurança dictaran el nivell de protecció que tindrà l’exportador o 

l’importador i per tant, són de vital importància. Una pòlissa d’assegurança marítima no és com 

una assegurança de la llar o una assegurança d’un cotxe, en les quals la protecció bàsica és 

pràcticament la mateixa. La gran majoria de les assegurances marítimes estan dissenyades per 

cobrir riscos individuals i a continuació es descriuran les tres més importants. 

Anteriorment hi havia les SG (Ship and goods) Cargo Clauses de l’Institute Cargo Clauses, les 

quals estaven basades en una protecció de tres tipus: de tots els riscos, amb avaria i lliure 

d’avaria particular. Aquestes clàusules es van establir per primera vegada el 1779 i van passar a 

estar obsoletes l’1 de gener de 1982, sent substituïdes per les actuals Institute Cargo Clauses A, 

B i C (amb l’última versió del 2009). El principal canvi que es va introduir va ser que les noves 

clàusules es poden interpretar de forma individual, cosa que no era possible en el cas del 

mètode establert anteriorment.  
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3.1.2.1. Institute Cargo Clauses (C) 

Aquestes clàusules només cobreixen l’assegurat dels següents perills: foc, explosió, que el 

vaixell quedi encallat, que s’enfonsi el vaixell, danys deguts a l’elevada velocitat del vent, que el 

vaixell bolqui, que es descarrilin els mitjans de transport terrestres, col·lisió, descarregar la 

càrrega en un port en perill, el sacrifici produït a causa d’una averia grossa o que la càrrega 

caigui per la borda. Resumint, aquesta clàusula només protegeix dels riscs més importants. 

També cal esmentar que s’exclou el dany causat per un acte il·lícit d’una persona o persones. 

Per tal d’introduir aquest tipus de danys s’ha d’intruir una clàusula específica que s’anomena 

Malicious Damage Clause o Clàusula de Dany Maliciós. 

 

3.1.2.2. Institute Cargo Clauses (B) 

Aquestes clàusules s’acostumen a introduir a la clàusula C i cobreixen els següents perills: 

terratrèmol, erupció volcànica, danys provocats per un llampec, caiguda de càrrega al mar 

degut al mal estat de la mar, entrada d’aigua al vaixell podent danyar les mercaderies, danys 

provocats per l’emmagatzematge al magatzem, danys durant les operacions de càrrega o 

descàrrega i fins i tot la pèrdua de les mercaderies caigudes al mar durant les operacions de 

càrrega o descàrrega.  

Cal remarcar que de la mateixa manera que les Institute Cargo Clause (C) no cobrien els danys 

causats per l’acte il·lícit d’una persona o persones, les ICC (B) tampoc ho fan. Per tal de poder 

obtenir aquesta protecció s’haurà de contractar la Malicious Damage Clause. D’altra banda, cap 

de les dues clàusules C o B cobreixen els danys provocats per un robatori. 

 

3.1.2.3. Institute Cargo Clauses (A) 

Són les més utilitzades pel que fa a càrregues seques i cobreixen a l’objecte assegurat de tots 

els riscos de pèrdua o dany de forma general. 

Els riscos exclosos són entre d’altres, filtracions ordinàries que puguin danyar la càrrega, 

pèrdues de càrrega ja siguin en pes o volum o el propi desgast habitual. Són exclosos degut a 

que són considerats riscos inherents i deguts a retards. 
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3.1.2.4. Característiques comunes de les Institute Cargo Clauses (A), (B) i (C) 

 Clàusula 4.3, Embalatge: Aquesta clàusula exclou reclamacions que puguin venir degut a 

un embalatge insuficient o no adequat per la càrrega en qüestió. 

 Clàusula 4.6, Insolvència: Aquesta clàusula exclou reclamacions de danys o pèrdues 

degut a una fallida financera dels armadors, noliejadors9 o operadors del vaixell en 

qüestió. Està destinada a que l’assegurat utilitzi en la major mesura possible operadors 

o armadors solvents i de renom. 

 Clàusula 4.7 i 4.8, armes nuclears: de manera semblant a la clàusula de contaminació 

radioactiva que exclou reclamacions que puguin sorgir d’aquest tipus de perills, les 

clàusules 4.7 i 4.8 exclouen el dany provocat per un ús no bèl·lic d’una arma nuclear. 

Òbviament es refereixen al mal ús o a un possible accident que hi pugui haver. 

 Clàusula 7.3, terroristes: aquesta clàusula exclou qualsevol dany provocat per un 

terrorista o persona que actuï per un motiu polític. Té una gran importància en països 

especialment conflictius, sobretot quan es tracta de moviments terrestres de la 

mercaderia. Per obtenir aquest tipus de protecció s’ha d’incorporar les Institute War 

Clauses. 

Normalment, quan es selecciona un d’aquests tipus d’assegurances es tria si es vol introduir 

una protecció contra guerres i vagues (war and strikes) i per tant, a continuació es descriuran 

breument què cobreixen i què no cobreixen aquestes clàusules. 

 

3.1.2.5. Institute War Clauses 

Protegeixen l’assegurat principalment contra danys o pèrdues provocades per hostilitats, 

operacions bèl·liques, guerres civils, rebel·lions, revolucions o insurreccions. Tot i així, és molt 

important tenir en compte que aquests perills només es cobreixen a partir de que les 

mercaderies han estat carregades a bord i fins que són descarregades. Per tant només s’aplica 

quan les mercaderies estan al mar i no quan aquestes estan sent transportades per terra. 

                                                           

 

 
9
 En castellà fletador. 
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Finalment, també exclou els danys o pèrdues provocades per l’ús d’armes atòmiques o 

nuclears. 

 

3.1.2.6. Institute Strikes, Riots and Civil Commotions Clauses (vagues i disturbis) 

Protegiran dels següents perills quan es produeixin vagues o disturbis: 

 És possible que durant una vaga els períodes d’estada a port augmentin i per tant, 

també augmenti el perill de robatori o furt.  

 Cobreix els danys o pèrdues físiques de la propietat assegurada que estiguin causats 

directament per vaguistes, persones que participin als disturbis o persones que actuïn 

de forma maliciosa. 

 S’exclouen totalment els danys o pèrdues causats pels vaguistes degut al normal 

desenvolupament de la seva feina. 

Cal tenir en compte que depenent del tipus de mercaderies en qüestió, el fet que el viatge 

s’allargui una setmana pot tenir greus efectes o no tenir-ne cap. En el cas de productes 

susceptibles com per exemple productes alimentaris, aquest retard podria suposar grans 

pèrdues econòmiques i per tant cal tenir-ho molt en compte a l’hora de negociar el tipus 

d’assegurança més adient. 

 

3.1.3. Convenis internacionals: les Hague/Visby Rules i les Hamburg Rules  

Tot i haver-hi les assegurances explicades anteriorment amb els diferents nivells de protecció 

descrits, quan es realitza un transport per mar utilitzant un Bill of Lading o altres documents 

que suposin un títol de valor, sempre hi haurà un nivell de protecció mínim establert per una 

sèrie de convencions internacionals. A continuació es descriuran els dos més importants. 

 

3.1.3.1. Les Regles de Hague/Visby – Hague Rules  i 1968/1979 Hague/Visby Rules 

La primera convenció que va suposar la creació de les Hague Rules va ser The International 

Convention for the unification of certain rules of law relating to Bills of Lading signed in Brussels 
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on 25th August 1924. Uns anys després va ser esmenada pels protocols signats a Brussel·les els 

anys 1968 i 1979. 

Cal destacar que abans que es creessin aquestes regles, els operadors i naviliers decidien 

quanta responsabilitat acceptaven per el dany o la pèrdua de les mercaderies. Per tant, a partir 

de la creació d’aquest conveni es van desenvolupar uns estàndards mínims de responsabilitat. 

Els articles més importants d’aquesta primera convenció del 1924 són els següents:  

Articles I i II: S’expliquen definicions bàsiques i quin és l’àmbit d’aplicació. 

Article III: Remarca la importància de posar al servei del propietari de les mercaderies un vaixell 

que es trobi en bon estat per a la navegació (seaworthy ship). Tot i així, aquesta obligació 

només s’aplica al principi del viatge. L’article també remarca que qualsevol intent d’introduir 

més responsabilitats al navilier serà declarat nul. 

Article IV: Dóna a conèixer les responsabilitats o obligacions tant del navilier com del propietari 

de la càrrega, excloent al navilier de qualsevol dany que hagi sigut causat per un acte negligent 

per part del capità. També descriu el màxim de responsabilitat sota aquestes regles, sent 100 

lliures per paquet o unitat. Poc després va ser superat per una clàusula provinent dels 

asseguradors d’Anglaterra que feia pujar la recompensa fins a 400 lliures per paquet o unitat. 

Articles del V al IX: permet acords per augmentar la responsabilitat del navilier en el cas de 

càrregues que no estiguin cobertes pels Bills of Lading. 

Article X: Explica que les regles s’apliquen a mercaderies que s’hagin carregat a països adherits 

a la convenció o quan el Bill of Lading s’ha emès a un estat adherit a aquestes regles. 

El 1968 es va dur a terme una convenció a Brussel·les on es va canviar el nom de les regles a 

Hague/Visby Rules. Poc després, al 1979 es va decidir augmentar el límit de responsabilitat a 

666,67SDRs10 per paquet o 2SDRs per quilogram (el que doni major benefici en cada cas).  

                                                           

 

 
10

 Special Drawing Rights o Drets Especials de Gir: Són un tipus particular de moneda creat i fixat pel Fons Monetari 
Internacional i usat en grans transaccions internacionals. El codi ISO 4217 (estàndard internacional que descriu 
codis de tres lletres per definir els noms de les monedes) és XDR. 
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Això va ser degut sobretot al gran protagonisme que estaven adquirint els contenidors, sent 

una quantitat molt baixa la recompensa de 400 lliures per un contenidor sencer. 

El valor dels SDRs es defineix a partir d’un grup de monedes usades en el comerç internacional i 

les finances internacionals. En els seus inicis, aquest grup estava format per el dòlar dels Estats 

Units (USD), el marc alemany (DEM), el franc francès (FRF), la lliura esterlina (GBP) i el ien 

japonès (JPY); arran de la introducció de l’euro (EUR) el 1999, aquesta moneda va substituir les 

d’Alemanya i França.  

Avui en dia aquestes regles són les que s’utilitzen en la gran majoria de contractes de transport, 

ja que s’utilitza el Bill of Lading a casi tots els contractes negociats per mar. La primera 

convenció de 1924 va ser ratificada per una gran part dels països amb flota i/o costa, superant 

en número però sobretot en flota i tonatge als països adherits a les Hamburg Rules. 

Actualment, les Hague/Visby Rules estan en vigor a pràcticament tots els països que tinguin 

flota i/o costa i per tant realitzin exportacions i importacions per mar.  

 

3.1.3.2. Les Regles d’Hamburg  (Hamburg Rules) 

Aquestes regles van sorgir per la pressió duta a terme per part dels països menys 

industrialitzats, que creien que les Hague/Visby Rules seguien sent massa indulgents pels 

naviliers. Degut a aquestes protestes, el 1978 es va dur a terme una conferència internacional a 

Hamburg que va acabar amb la creació d’aquest nou conveni conegut com a Hamburg Rules. 

Aquestes regles no han aconseguit una acceptació global i només han estat ratificades per 

trenta-quatre països, entre d’ells Albània, Àustria, Guinea, Kenya, Xilè, Senegal o Tunísia.  

Algunes de les principals responsabilitats d’aquestes regles, les quals estan excloses de les 

Hague/Visby Rules són les següents: 

 S’inclouen els animals vius i la càrrega a sobre de la coberta del vaixell. 

 Gairebé qualsevol contracte de transport i no només el Bill of Lading queden coberts 

per aquest conveni. 

 El navilier és responsable de pèrdua o dany degut a errors a la navegació. 

 El navilier ha de pagar una compensació al propietari de la càrrega si es produeixen 

retards. 
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 Els nivells de compensació són majors, sent de 835 SDR per paquet o 2.5 SDR per 

quilogram (el major dels dos). 

Un dels principals objectius d’aquest conveni va ser canviar el principi que regeix la 

responsabilitat del navilier, ja que sota les seves regles s’estipula que en cas de pèrdua o dany 

de les mercaderies el navilier té la presumpció de culpa, deixant a les seves mans l’aportació de 

proves per poder negar aquesta presumpció de culpabilitat. 

 

 

3.2. La reserva d’espai de càrrega al vaixell (Booking)  

[6] 

Un Booking11 és el document que precedeix el Coneixement d’Embarcament (Bill of Lading), on 

tal i com diu la pròpia traducció es reserva un espai de càrrega a un vaixell determinat. Dit 

d’una altra manera, és un compromís de reserva d’espai per part de l’empresa que emet el 

Booking, que normalment és un consignatari o la pròpia naviliera. 

En un Booking es descriurà on es carregarà i descarregarà la mercaderia, a bord de quin vaixell 

anirà, qui serà l’expedidor, el destinatari i quina serà la naviliera encarregada de realitzar el 

transport. També es descriurà la càrrega, anomenant les seves dimensions, pes, el número de 

paquets del què constarà, si es tracta d’una mercaderia perillosa i qualsevol informació 

addicional necessària a l’hora de dur a terme el transport. 

Aquest document també servirà per facilitar l’elaboració del Bill of Lading per part de la 

naviliera o el consignatari ja que inclourà la major part d’informació necessària per elaborar un 

B/L.  

 

 

                                                           

 

 
11

 Exemple adjuntat a l’Annex 1. 
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3.3. El Coneixement d’Embarcament (Bill of Lading)  

[5][6]  

1. Coneixement d’embarcament (Bill of Lading – B/L): Document d’embarcament emès per la 

companyia naviliera (transportista) i firmat pel capità del vaixell. Aquest document acredita 

que s’ha embarcat la mercaderia, amb la data, el port d’origen i el de destí, la quantitat i les 

condicions de la mercaderia rebuda a bord.  

Un Bill of Lading té tres funcions vitals: 

1. Acreditar el rebut de les mercaderies: el transportista o consignatari justifica la 

recepció de mercaderies o que les mercaderies han estat carregades a bord en el cas 

d’un Shipped Bill. El justificant de recepció cobreix tant la quantitat com la aparent 

qualitat de les mercaderies.  

 

2. Evidència de contracte de transport: en el revers del document s’hi pot trobar 

l’evidència del contract of carriage, i en el cas del tràfic regular les condicions són el 

contracte total. També cal destacar que el Bill of Lading no té cap tipus d’efecte legal 

fins que les mercaderies no passen a estar a sota la custòdia del transportista 

(carrier). 

 

3. Document de titularitat (document of title): Qualsevol document de titularitat pot 

ser definit com un escrit que confirma el dret de propietat d’uns bens amb o sense 

possessió d’aquests. 

En el cas d’un Bill of Lading, això significa que té tres propòsits: 

 Permet al titular del Bill of Lading reclamar l’entrega de les mercaderies al port 

de descàrrega. 

 Permet al titular transferir la propietat de les mercaderies quan es troben en 

trànsit a través d’un endossament. L’endossament pot ser realitzat tantes 

vegades com es desitgi sempre i quant les mercaderies es trobin en trànsit. Això 

és especialment útil ja que moltes mercaderies són negociades quan el vaixell es 
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troba en navegació. Per tal de transferir la propietat de les mercaderies el 

consignee12 ha de fer un endossament del Bill of Lading i transferir-lo al nou 

consignee a canvi d’una certa quantitat de diners. Normalment, aquest 

procediment també implica el segell de l’empresa i la firma d’un dels executius 

al revers del Bill.  

En alguns casos la càrrega fraccionada serà venuda a més d’un consignee i per 

tant es necessitarà que es desglossi el Bill of Lading. D’aquest procediment se’n 

diu split.  

 Pot servir com a seguretat de pagament, per exemple per un banc.  

 

3.3.1. Clàusules d’un Bill of Lading 

 Nom del shipper: nom del propietari de la càrrega o de qui carrega la càrrega.  

 Nom del consignee o to order i a les parts que s’ha de notificar: és possible introduir les 

paraules To order a la casella del consignee i després completar el nom de la 

persona/empresa que s’ha de comunicar a sota. Això es fa quasi sempre quan el Bill of 

Lading s’ha de negociar a través d’una carta de crèdit. 

 Nom del vaixell: hi ha de constar el nom del vaixell que transportarà la mercaderia. En 

cas que s’hagi de realitzar un transbordament, s’haurà d’emetre un altre Bill of Lading, 

però en aquest cas el shipper serà el deep sea line operator13 i el feeder operator14 

actuarà com a carrier. 

 On s’han rebut les mercaderies i el port de càrrega: en el cas dels Combined Transport 

Bills of Lading, s’haurà d’especificar el lloc d’entrega. En tots els casos s’haurà 

d’especificar el port de càrrega.  

 Port de descàrrega: s’ha d’indicar el port de descàrrega, i en el cas de Combined 

Transport Bills of Lading o Through Bills , el lloc d’entrega de la mercaderia.  

                                                           

 

 
12

 En un contracte de transport el consignee és l’entitat o persona responsable de la recepció de l’enviament des 
del punt de vista financer. 
13

 Navilier encarregat del transport marítim transoceànic 
14

 Navilier encarregat del transport costaner entre ports que estan situats a poca distància. 
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 Quan i on s’ha de pagar el preu del transport (freight): el preu pot ser pagat al destí 

(collect) o pot ser pagat abans del transport (prepaid). Normalment, tant el carrier com 

el shipper estaran d’acord en pagar el preu abans del transport ja que el Bill of Lading no 

és clarament un document de titularitat fins que s’ha pagat el freight i la mercaderia 

s’ha carregat a bord (Shipped Bill). 

 Número de Bill of Lading originals: normalment hi ha tres documents originals, tot i que 

només se’n necessita un.  

 Descripció de la càrrega: s’han de descriure amb precisió les marques, els números, o el 

pes de la mercaderia. 

 El lloc i la data d’expedició del Bill of Lading: en el cas d’un Recived Bill és la data en la 

que s’han rebut les mercaderies per realitzar l’enviament. En el cas d’un Shipped Bill, és 

la data en la qual les mercaderies van ser carregades a bord del vaixell.  

 Signatura del transportista carrier: tradicionalment, el capità del vaixell era l’encarregat 

de firmar els B/L. Avui en dia és el transportista (carrier) o un agent d’aquest. 

 

 

3.4. El Waybill (Sea and Air)  

[6][7]  

El Waybill és un document de transport el qual sobretot es fa servir pel transport aeri però que 

cada vegada més s’utilitza pel transport marítim.  

La principal diferència entre un Waybill i un Bill of Lading és que el primer només compleix les 

dues primeres funcions del segon, ja que acredita el rebut de les mercaderies i és una evidència 

de contracte de transport. Per tant, la tercera funció que és la de transferir el dret de titularitat 

de les mercaderies no pot ser duta a terme. Quan s’emet un Waybill l’entrega només es podrà 

realitzar al consignee que s’ha estipulat en aquell contracte.  
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També cal esmentar la possibilitat d’utilitzar Waybills en transaccions amb lletres de crèdit 

(Letter of Credit15), ja que està reconegut per l’International Chamber of Commerce en l’Uniform 

Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)16.  

Actualment, fins a un 85% del comerç transatlàntic no necessita un document negociable i per 

tant aquest tipus de comerç es pot cobrir amb un Waybill. L’avantatge principal d’un Waybill és 

que no és necessari presentar el propi document per tal de reclamar l’entrega de les 

mercaderies. Això vol dir que el consignatari podrà fer servir informació transmesa 

electrònicament per efectuar l’entrega de les mercaderies.  

Per tant, el Waybill consta de grans avantatges ja que la mercaderia es podria recollir igualment 

encara que es perdés la documentació enviada per correu. L’entrega es pot realitzar amb altres 

documents com per exemple factures comercials. 

 

 

3.5. Altres formes de Bill of Lading  

[6][7]  

Hi ha dos tipus principals de Bill of lading, el Through Bill of Lading i el Combined Transport Bill 

of Lading.  

Quan s’utilitzi un Through Bill of Lading el transportista que s’encarregui de fer el transport 

oceànic actuarà com a agent del shipper, duent a terme el transport previ i posterior al viatge 

oceànic. El transportista oceànic s’encarregarà de contractar i seguir la recepció i l’entrega de la 

mercaderia, a part del propi transport marítim oceànic. Tot i així, no tindrà responsabilitat 

directa per danys o pèrdues quan aquests passin durant l’entrega i la recepció de la mercaderia.  

                                                           

 

 
15

 És un document emès per un banc, garantint que el venedor rebrà el pagament de les mercaderies sempre i 
quan hagin sigut entregades al comprador de forma satisfactòria. Si el comprador es declara en fallida, l’encarregat 
de pagar el valor de les mercaderies passarà a ser el propi banc.  
16

 És un conjunt de normes relatives a l’emissió i ús de les cartes de crèdit. L’última versió d’aquestes regles és la 
UCP 600, la qual és utilitzada per banquers i les parts involucrades en les transaccions de comerç internacional en 
més de 175 països. 
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D’altra banda, quan s’utilitzi un Combined Transport Bill of Lading, la responsabilitat del 

transportista oceànic serà des del principi del transport fins al final, incloent el transport previ i 

posterior al viatge oceànic. Aquest document va ser creat sobretot degut a la containerització i 

el fet de poder donar un servei porta a porta combinant diversos mitjans de transport. Un 

operador que proporcioni un servei porta a porta se’l podrà anomenar com a Through 

Container Service Operator, Combined Transport Operator (CTO) o Multi-modal Transport 

Operator (MTO). 
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Capítol 4. Processos documentals 

d’exportació 

4.1. Procés de contractació del transport marítim  

[5][6][7] 

En aquest apartat es detallaran els diversos processos documentals de l’operativa d’exportació 

relacionats amb el transport marítim de les mercaderies.  

Primer de tot s’ha de contractar una assegurança per la mercaderia que recaurà sobre el 

venedor o el comprador i això dependrà de l’Incoterm seleccionat. Tot i així, no sempre 

s’asseguren les mercaderies i pot donar-se el cas de compres FOB en què després d’analitzar el 

cost de l’assegurança i el risc s’opta per no assegurar les mercaderies al tram marítim. 

Seguidament es realitzarà la reserva d’espai per l’embarcament (Booking) i per últim les 

instruccions d’embarcament i la posterior emissió del coneixement d’embarcament (Bill of 

Lading). 

 

4.1.1. Descripció del procediment 

A continuació es descriurà el procediment de comunicacions entre agents per l’enviament de 

les instruccions d’embarcament. 
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Figura 5. Procés de contractació del transport marítim 
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L’expedidor es posarà en contacte amb el transitari17 o agent de Duanes que li gestionarà el 

transport i a continuació li facilitarà tots els detalls de la mercaderia que exportarà, incloent el 

destí. Aquesta informació es pot enviar per via e-mail o mitjançant el sistema informàtic del 

transitari/agent de Duanes (1). La informació que rep el transitari/agent de Duanes la utilitzarà 

per negociar amb el consignatari18 el transport marítim fins al port que estigui més a prop del 

destí. En primer lloc es sol·licitarà la reserva d’espai mitjançant un Booking enviat per e-mail o 

mitjançant un missatge EDIFACT IFTMCS. A continuació el consignatari enviarà un justificant de 

recepció per e-mail o mitjançant un missatge EDICAFT APERAK (2). 

Després del justificant de recepció el consignatari confirmarà el Booking al transitari/agent de 

Duanes per e-mail o mitjançant un missatge EDIFACT IFTMBC. En aquest missatge el 

consignatari podrà canviar o no algunes dades del Booking si ho creu convenient (3). 

El següent pas serà facilitar les instruccions d’embarcament per part del transitari o l’agent de 

Duanes per correu o utilitzant el missatge EDIFACT IFTMCS perquè el consignatari pugui 

elaborar el coneixement d’embarcament (4). A continuació el consignatari tornarà a enviar un 

justificant de recepció via e-mail o utilitzant un missatge EDIFACT per confirmar la rebuda de les 

instruccions d’embarcament (5). 

Una vegada s’hagin embarcat les mercaderies el consignatari emetrà un esborrany del 

coneixement d’embarcament (Bill of Lading), que enviarà via e-mail al transitari o agent de 

Duanes. També existeix la possibilitat d’enviar l’esborrany a través d’EDI amb un missatge 

EDIFACT IFTMCS (6). A continuació, el transitari o l’agent de Duanes comprovarà si l’esborrany 

de Bill of Lading és correcte (7). S’hi ho és, el donarà per bo comunicant-ho per correu 

electrònic, telèfon o mitjançant el sistema d’informació de la naviliera (8). 

Finalment el consignatari o la naviliera emetrà el coneixement d’embarcament o Bill of Lading 

per e-mail o per missatgeria en el cas que es requereixi el B/L original. S’haurà d’entregar el B/L 

                                                           

 

 
17

 Professional que projecta, coordina, controla i dirigeix totes les operacions necessàries per efectuar el transport 
internacional de mercaderies, així com els serveis complementaris al mateix, i tot això utilitzant qualsevol mitja de 
comunicació. 
18

 Persona física o jurídica que actua en nom i representació del navilier o del propietari del vaixell. 
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original quan es tracti de Bills of Lading, i no serà necessari quan es tracti de Way Bills. 

Posteriorment, en la majoria de casos, el coneixement d’embarcament s’entregarà a un banc 

del país expedidor que negociarà amb el banc del país receptor el pagament de la mercaderia 

(9). 

 

 

4.2. Processos documentals associats al transport terrestre i a l’entrada de les 

mercaderies al port  

[15][16]  

Aquest procediment fa referència a les accions a seguir per permetre l’entrada de les 

mercaderies al recinte portuari, sense tenir en compte la tramitació documental amb la 

Duana19. 

 

4.2.1. Descripció del procediment 

El fabricant o exportador negociarà les condicions del transport amb l’agent transitari o de 

Duanes i quan la mercaderia estigui a punt li ho comunicarà. De forma independent, els agents 

consignataris estan informats regularment de la disponibilitat de contenidors buits per part del 

dipòsit de contenidors. Si aquesta comunicació es fa via EDI s’utilitzarà un missatge COEDOR 

(1). 

 

                                                           

 

 
19

 Al Port de Barcelona aquest procediment està regulat pel Reglament de l’operativa material i usos de l’espai i 
domini públic portuari pel transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona, aprovat al 2006 pel Consell 
d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona. 
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Figura 6. Processos documentals associats al transport terrestre i a l’entrada de les mercaderies al port 
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L’agent transitari o de Duanes negociarà les condicions del transport marítim amb l’agent 

consignatari i efectuarà una reserva d’espai per l’embarcament (Booking) (2). Una vegada s’ha 

contractat el transport, l’agent consignatari emet el document de lliurament (entréguese20) 

(missatge COPARN) (3) del contenidor buit i el document d’admissió (admítase21) (missatge 

COPARN) de la mercaderia (4). Aquests documents es poden enviar a través d’EDI i així poden 

ser consultats pels seus destinataris; el dipòsit de contenidors en el cas del  document de 

lliurament (entréguese), i la terminal d’estiba i l’agent transitari en el cas del document 

d’admissió (admítase). En els dos casos s’hauran d’enviar com a mínim una hora abans de 

l’arribada del camió al dipòsit o a la terminal. En els dos missatges el consignatari rebrà un 

justificant de recepció conforme els missatges han estat rebuts correctament (missatge 

APERAK) (5). Aquesta confirmació sempre haurà de ser com a mínim quaranta minuts abans de 

l’arribada del camió al dipòsit o a la terminal.   

Una vegada el transitari disposa del document d’admissió (admítase), conforme la mercaderia 

pot entrar a la terminal, emet una ordre o albarà de transport a una empresa de transport per 

carretera que contacta amb el conductor per comunicar-li l’ordre de transport (missatge 

IFTMIN) (6). A continuació el transitari rebrà un justificant de recepció (missatge APERAK) (7).  

Abans d’anar a recollir el contenidor buit, l’empresa de transport facilitarà al dipòsit de 

contenidors les dades del camió que anirà a fer la recollida (missatge COPINO) (8), rebent un 

justificant de recepció per part del dipòsit (missatge APERAK) (9). D’altra banda, també es 

comunicarà a la terminal portuària un avís d’entrega del contenidor, que en el cas d’utilitzar 

missatges EDIFACT es farà a través d’un missatge COPINO (10). Els missatges enviats per part de 

l’empresa de transport s’hauran de fer com a mínim trenta minuts abans de l’arribada del 

camió al dipòsit de contenidors o a la terminal. A continuació rebrà un justificant de recepció 

                                                           

 

 
20

 Document elaborat pel consignatari per indicar al depot que pot entregar un determinat contenidor buit. 
Generalment es fa referència a un tipus de contenidor i només s’especifica una matrícula concreta per al transport 
de mercaderies perilloses (entréguese del contenidor buit). 
21

 Document elaborat pel consignatari per informar a la terminal de càrrega sobre la recepció d’un contenidor que 
està sota la seva responsabilitat. En aquest document s’indica el destí de la mercaderia i el vaixell previst (admítase 
de la mercaderia). 
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per part de la terminal (missatge APERAK) (11). Aquests justificants de recepció s’hauran 

d’enviar com a mínim deu minuts abans de l’arribada del camió al dipòsit o a la terminal. 

El camió anirà al dipòsit tenint l’albarà de transport, el document de lliurament (entréguese) del 

contenidor buit i el document d’admissió (admítase) de la mercaderia i generalment el precinte 

que el consignatari li ha facilitat anteriorment. A continuació, el camió es dirigirà al dipòsit on li 

entregaran el contenidor corresponent a canvi del document de lliurament (entréguese) (el 

procés físic d’intercanvi d’aquest document només es produirà quan no s’utilitzi el sistema de 

transferència telemàtica EDI) (12). Això serà comunicat al consignatari per part del dipòsit, fent 

servir un missatge CODECO en el cas de la comunicació via EDI (13). Tot seguit el contenidor es 

dirigeix a l’empresa expedidora on es carrega el contenidor de la mercaderia adient, es firma 

l’albarà de transport donant una còpia al transportista i es col·loca el precinte al contenidor 

(14). 

Amb el contenidor carregat el conductor es dirigirà a la terminal de càrrega on presentarà el 

document d’admissió (admítase) (el procés físic d’intercanvi d’aquest document només es 

produirà quan no s’utilitzi el sistema de transferència telemàtica EDI) com a document 

representatiu de la contractació d’un transport marítim per aquella mercaderia en concret (la 

terminal també podrà comprovar l’autorització del contenidor, el camió i el conductor a través 

de sistemes automàtics) (15). Una vegada s’hagi realitzat la descàrrega del contenidor, la 

terminal notificarà al consignatari de forma automàtica (a través d’un missatge CODECO) o 

utilitzant un altre mitjà, la finalització del procés (16).  

Una vegada s’hagi finalitzat el servei, el conductor notificarà l’entrega a l’empresa de transport i 

aquesta ho notificarà al transitari o a l’agent de Duanes (17). A partir d’aquest moment, el 

transitari o l’agent de Duanes podrà iniciar els tràmits de despatx duaner d’exportació amb la 

presentació del DUA22, que es podrà fer de forma telemàtica utilitzant un missatge CUSDEC 

(18). Quan s’hagi finalitzat rebrà de la Duana el levante que autoritzarà l’embarcament i la 

                                                           

 

 
22

 Exemple adjuntat a l’Annex 1. 
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sortida de la mercaderia i en el cas que aquest procediment es faci utilitzant l’EDI es farà servir 

un missatge CUSRES (19).  

 

 

4.3. Despatx duaner d’exportació  

[9][10][16] 

El despatx duaner d’exportació requereix que anteriorment s’hagin realitzat una sèrie de passos 

que ja han estat descrits a l’apartat “Processos documentals associats al transport terrestre i 

l’entrada de les mercaderies al port”23.  

 

4.3.1. Descripció del procediment 

El procés, pròpiament dit, de despatx es realitza a través d’un document anomenat DUA 

(Document Únic Administratiu) i documentació complementària com la factura comercial, 

documents relatius al transport, autoritzacions administratives d’exportació, certificat 

d’exportació, certificats CITES (Certificats sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades 

de Fauna i Flora Silvestre) o certificats sanitaris. Aquest document s’utilitza per declarar a les 

Duanes (podent utilitzar un missatge EDI CUSDEC) (1) les mercaderies que es volen exportar i 

així complir amb els requisits duaners i també serveix de base a la declaració tributària. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
23

 Aquest procediment està regulat per l’ordre EHA/1217/2011 del 9 de maig, que regula el procediment i la 
documentació requerida per l’entrada i sortida de mercaderies del Territori Duaner Comunitari. 
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Una vegada s’hagi entregat el DUA, es rebrà un justificant de recepció (missatge CUSRES en el 

cas de la comunicació via EDI) (2) i les mercaderies podran passar per tres circuits diferents 

(verd, taronja i vermell), (3) els quals es descriuran a l’apartat d’importació. Tot i així, l’objectiu 

del circuit verd, taronja i vermell d’exportació és tal i com diu el propi nom, garantir que els 

productes es troben en bon estat i compleixen tots els requisits per ser exportats (en el cas 

Figura 7. Despatx duaner d’exportació  
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d’importació és el mateix però garantint que les mercaderies compleixen tots els requisits per 

entrar al Territori Duaner Comunitari Únic Europeu). Finalment si les mercaderies i els 

documents compleixen tots els requisits es lliurarà el levante (4) de la mercaderia perquè pugui 

ser exportada i per tant pugui sortir del Territori Duaner Comunitari (si s’utilitzen els missatges 

EDIFACT es farà servir el missatge CUSRES). 

Abans de realitzar les operacions de càrrega del vaixell, el consignatari ha de presentar a la 

Duana una llista indicant els contenidors que es carregaran. Per cada un d’aquests contenidors 

es presentaran els documents de despatx de les mercaderies, autoritzant així la càrrega dels 

contenidors a bord del vaixell (5). 

Una vegada el vaixell surti del port, el consignatari ha d’elaborar el manifest de càrrega que ha 

de presentar en paper o mitjançant un missatge EDI IFCSUM a l’Autoritat Portuària (6). Aquest 

manifest de càrrega s’elabora a través dels coneixements d’embarcament i els documents de 

despatx dels contenidors. A continuació, és enviat per l’Autoritat Portuària a les Duanes 

utilitzant un missatge CUSCAR (8) en el cas de la comunicació via EDI i aquests emeten un 

justificant de recepció (9), de la mateixa manera que ho fa l’Autoritat Portuària amb l’agent 

consignatari (7) (utilitzant missatges CUSRES en ambdós casos). 

 

4.3.2. Document Únic Administratiu  

[1][2][3][15] 

A Espanya el DUA consta de nou copies, de les quals vuit d’aquestes són d’aplicació comuna a la 

Unió Europea i la suplementària està autoritzada per la normativa nacional. Depenent de 

l’operació en concret (exportació, importació o trànsit), aquestes nou còpies s’utilitzaran d’una 

manera o d’una altra.  

Normalment aquest document serà presentat a les Autoritats Duaneres mitjançant un agent de 

Duanes o un transitari que haurà d’estar habilitat per el Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales. Tot i així, també hi ha casos en els que aquest document serà presentat pel propi 

exportador.  Concretament, el DUA es presentarà davant del Departamento de Aduanas e 

Impuestos Especiales a través de l’oficina regional corresponent i es podrà fer a través de 

paper, o mitjançant l’EDI o utilitzant internet amb firma electrònica.  
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El DUA (Document Únic Administratiu) és un document que dóna informació sobre els 

productes que s’estan transportant, acompanyant la mercaderia  per tal de complir amb els 

requisits duaners i servint com a base per a la declaració tributària. Aquest procés d’informació 

sobretot és present quan es tracta d’operacions d’intercanvi de mercaderies entre la Unió 

Europea i tercers països o entre intercanvis no comunitaris a dins de la Unió Europea. També 

s’utilitza amb intercanvis de mercaderies entre països adherits a la AELC (Associació Europea de 

Lliure Comerç) i la EU o tercers països. Aquests processos estan regulats pel reglament 

2286/2003, el qual té com a objectiu facilitar els processos documentals duaners entre la EU i 

altres països, reduir la documentació necessària i promoure la màxima transparència possible.  

El DUA consta de 9 exemplars, els quals estan numerats de l’u al nou i cada un té una funció 

diferent. D’aquestes nou còpies, vuit s’utilitzen de forma comuna a la Unió Europea i la novena 

és de caràcter nacional. Depenent de l’operació que es vagi a realitzar; importació, importació a 

través d’EDI, exportació, exportació a través d’EDI, exportació i trànsit o trànsit es faran servir 

unes còpies o unes altres d’aquests nou exemplars, independentment del mitjà de transport 

utilitzat.  

Les nou còpies es divideixen en els següents grups: 

 I: consta dels exemplars sis, set, vuit i nou. 

 ITP: consta dels exemplars vuit i nou. 

 E: consta dels exemplars u, dos, tres, quatre i nou. 

 ETP: consta dels exemplars tres i nou. 

 ET: consta dels exemplars u, dos, tres, quatre, cinc, set i nou. 

 T: consta dels exemplars u, quatre, cinc, set i nou. 

 O: consta de l’exemplar quatre. 

Quan es vulgui realitzar un procés d’exportació s’haurà d’utilitzar el grup E. Aquest grup consta 

dels exemplars u, dos, tres, quatre i nou: 

 Exemplar u: S’utilitza per la Duana d’exportació. 

 Exemplar dos: S’utilitza per elaborar una estadística del comerç exterior. 

 Exemplar tres: S’utilitza per justificar el procés d’exportació per el retorn de l’IVA i altres 

impostos especials. 
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 Exemplar quatre: S’utilitza per justificar el caràcter comunitari de les mercaderies a 

través d’un T2L a la Duana de destí. El T2L  és un document que s’utilitza per justificar el 

caràcter comunitari d’unes mercaderies quan aquestes viatgen d’un país de la UE a un 

altre país de la UE passant per un país que no hi pertany. Per tant, a la Duana de sortida 

s’ha de presentar el document T2L per realitzar el visat. Aquest document servirà per 

acreditar a la Duana comunitària de destí el caràcter comunitari de les mercaderies 

enviades i per tant, la persona que rebi les mercaderies no haurà d’afrontar o pagar cap 

dret aranzelari quan vulgui retirar les mercaderies de la Duana comunitària de destí. 

Perquè tot això sigui possible el T2L s’haurà de fer arribar al receptor de la mercaderia a 

la Duana comunitària de destí.  

 Exemplar nou: S’utilitza per autoritzar l’embarcament, la sortida o el llevant d’una 

mercaderia. 

 

El DUA consta d’una sèrie d’apartats i una sèrie de caselles. En concret són cinc apartats i 

cinquanta-quatre caselles. A continuació s’anomenaran aquests apartats i les caselles més 

importants: 

Apartats: 

 A: Duana d’expedició/exportació 

 B: Dades comptables 

 C: Duana de partida 

 D: Control per part de la Duana de partida 

 E: Control per part de la Duana d’expedició/exportació 

Caselles més importants: 

 Casella 1: Declaració. 

 Casella 2: Expedidor/Exportador i número NIF. 

 Casella 3: Formularis. 

 Casella 4: Llista de càrrega. 

 Casella 5: Partides. 

 Casella 6: Número total de paquets. 

 Casella 8: Destinatari i número NIF. 
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 Casella 9: Responsable financer i número. 

 Casella 14: Declarant/Representant i número. 

 Casella 15: Codi del país d’expedició/exportació. 

 Casella 16: País d’origen. 

 Casella 17: País de destí  i codi del país de destí. 

 Casella 18: Identitat i nacionalitat del mitjà de transport de partida. 

 Casella 19: Si les mercaderies seran transportades en contenidors o no. 

 Casella 20: Condicions d’entrega. 

 Casella 21 Identitat i nacionalitat del mitjà de transport actiu a l’hora d’abandonar la UE. 

 Casella 22: Divisa i import total facturat. 

 Casella 23: Tipus de canvi. 

 Casella 24: Naturalesa de la transacció. 

 Casella 25: Mitjà de transport utilitzat per abandonar la UE. 

 Casella 26: Mitjà de transport interior. 

 Casella 27: Lloc de càrrega. 

 Casella 28: Dades financeres i bancàries. 

 Casella 29: Duana de sortida. 

 Casella 30: Localització de les mercaderies. 

 Casella 31: Paquets i descripció de les mercaderies, marques, numeració i classe. També 

el número de contenidor. 

 Casella 32: Partida i número. 

 Casella 33: Codi de les mercaderies 

 Casella 34: Codi del país d’origen. 

 Casella 35: Massa bruta en kilograms. 

 Casella 37: Règim duaner que s’ha d’aplicar a la mercaderia declarada. 

 Casella 38: Massa neta en kilograms. 

 Casella 39: Contingent. 

 Casella 40: Document de càrrega o document precedent. 

 Casella 41: Unitats Suplementàries. 

 Casella 44: Indicacions especials i documents, certificats o autoritzacions presentades. 

 Casella 46: Valor estadístic. 
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 Casella 47: Càlcul de tributs, el tipus de tribut, la base imposable i l’import. 

 Casella 49: Identificació del dipòsit o del magatzem autoritzat d’on procedeixi la 

mercaderia. 

 Casella 50: Obligat principal, número i firma.  

 Casella 54: Lloc, data, firma i nom del declarant o representant.  

 

 

4.4. Procediment de comunicació entre el propietari de la càrrega, l’operador 

del vaixell i la terminal portuària  

[11][16]  

A continuació es defineix el procediment de comunicació per tal de carregar contenidors entre 

els propietaris de la mercaderia, els operadors del vaixell i entre aquests i les terminals del port. 

Els contenidors s’identificaran amb la matrícula, independentment de si es tracta d’equips 

plens o buits.  

 

4.4.1. Descripció del procediment per terminals de contenidors 

Els propietaris de la mercaderia es posaran en contacte amb els consignataris o operadors de 

vaixells per tal de comunicar-los-hi els contenidors que volen embarcar. A continuació aquests 

es posaran en contacte amb la terminal de càrrega que seran els encarregats de carregar la 

mercaderia a bord. Una vegada carregada es comunicarà als operadors del vaixell i aquests ho 

remetran als propietaris de la càrrega. Quan es tracti de Joint-Services, les terminals de 

contenidors poden rebre les llistes de càrrega de cada propietari de la mercaderia o de 

l’operador/consignatari del vaixell. Normalment s’acostuma a utilitzar la segona opció, en la 

que els propietaris de la mercaderia enviaran les ordres de càrrega a l’operador del vaixell o 

consignatari i aquest ho comunicarà a la terminal. 
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Figura 8. Procediment de comunicació entre el propietari de la càrrega, l’operador del vaixell i la terminal 

portuària  
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En primer lloc el propietari de la mercaderia es posarà en contacte amb el consignatari  indicant 

els contenidors que vol embarcar (1). Quan s’utilitzi la comunicació EDI, el missatge que 

s’utilitzarà entre el consignatari del vaixell i la terminal per comunicar la càrrega de la 

mercaderia serà un missatge COPRAR (2) (especificant si hi ha mercaderies perilloses). A 

continuació, la terminal enviarà un missatge APERAK com a justificant de recepció (3).  

També cal esmentar que l’operador del vaixell podrà afegir nova càrrega, modificar o anul·lar 

l’existent si el propietari de la càrrega li ho demana (4). Tot seguit, la terminal enviarà un 

justificant de recepció (5). Hi ha un període límit imposat per les terminals a l’hora de 

comunicar variacions o modificacions de càrrega utilitzant el sistema EDI. Quan es sobrepassi 

aquest període, el consignatari ho haurà de comunicar a través d’altres mitjans de comunicació 

com per exemple l’e-mail. Una vegada s’hagi carregat el vaixell, la terminal ho comunicarà al 

consignatari de l’embarcació i aquest ho haurà de passar al propi propietari del vaixell en el cas 

que no siguin la mateixa companyia. També es comunicarà al propietari de la mercaderia per 

part del consignatari del vaixell (8).  

Pel que fa a llistes de càrrega, no s’han determinat terminis mínims per a l’enviament d’aquests 

documents entre les empreses que hi intervenen. Tot i així, cada terminal acostuma a tenir els 

seus períodes límit i també hi ha acords entre els operadors de vaixells i les terminals per 

assegurar que l’intercanvi d’informació no perjudica l’operativa de la càrrega.  

Finalment, la terminal carregarà el vaixell, i ho comunicarà a través d’un missatge COARRI (6) 

(en el cas de fer servir missatges EDIFACT), la mercaderia que s’ha carregat realment. Es pot 

donar el cas en el que s’hagi de deixar algun contenidor a terra degut a qualsevol imprevist. 

Això haurà de ser comunicat per la terminal al consignatari, i aquest haurà d’enviar un 

justificant de recepció (7).  

La terminal de càrrega també haurà de contractar el personal d’estiba (estibadors) a la societat 

d’estiba (9). Per això es realitza una petició de mans d’estiba, i a continuació la societat d’estiba 

assigna aquestes mans i ho comunica a la terminal (10). Posteriorment es produirà la liquidació 

d’aquestes mans i el seu pagament. 
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4.4.2. Intercanvis d’informació entre la Autoritat Portuària i les terminals de càrrega 

Les terminals de càrrega que manipulin contenidors hauran de facilitar certa informació a 

l’Autoritat Portuària. 

A continuació es descriu la informació que haurà de rebre l’AP durant una operació 

d’exportació marítima, amb l’arribada de la mercaderia a la terminal marítima per via terrestre 

(carretera o ferrocarril).  

A l’iniciar l’operativa de càrrega d’un vaixell, s’enviarà un missatge EDI d’inici d’operacions.  

Durant les operacions de càrrega, per cada contenidor carregat al vaixell s’haurà d’enviar un 

missatge EDIFACT COARRI a temps real, en el qual s’indicaran les següents dades (entre 

d’altres): 

 Precinte col·locat a la terminal 

 Grua 

 Data i hora de la càrrega 

Al finalitzar l’operativa de càrrega d’un vaixell, s’enviarà un missatge EDI de final d’operacions, 

disposant de fins a dues hores després d’haver acabat l’operació. A més a més, una vegada 

s’hagin acabat les operacions de càrrega, les terminals hauran de remetre a la AP una copia del 

missatge EDIFACT COARRI enviat al consignatari del vaixell.  

 

 Contenidors descarregats del camió 

Les terminals han d’informar als consignataris de les entrades de contenidors per camió 

(notificació d’entrada) a través d’un missatge EDIFACT CODECO al moment en el que són 

descarregats del camió. Les terminals hauran de remetre una còpia d’aquest missatge a 

l’Autoritat Portuària quan el contenidor es col·loqui a l’esplanada.  

La informació que ha de contenir el missatge de notificació d’entrada d’un contenidor a la 

terminal és la següent (informació mínima requerida): 
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 El número de preavís enviat per l’empresa de transport que efectua el servei de 

descàrrega del contenidor. 

 El número de precinte del contenidor.  

 

 Contenidors descarregats del tren 

Les terminals han d’informar als consignataris de les entrades de contenidors per tren 

(notificació d’entrada). També han d’informar de quan s’han acabat les operacions de 

descàrrega del tren a través d’un missatge EDIFACT COARRI enviat a l’operador ferroviari i 

l’Autoritat Portuària. Aquest missatge és un informe de tots els contenidors que efectivament 

s’han descarregat del tren i s’ha d’enviar, com a molt, dues hores després de la descàrrega 

complerta del tren. L’Autoritat Portuària enviarà una justificació de recepció a la terminal com a 

resposta d’aquest missatge.  

 

4.4.3. Informació relativa a l’activitat de portes automàtiques 

Una terminal que utilitzi portes automàtiques significa que disposa de sistemes automàtics de 

lectura de matrícules de camions i de contenidors. Quan s’utilitzi aquest tipus de tecnologia, les 

terminals hauran de facilitar les matrícules dels contenidors i camions a través d’un servei web 

denominat “porta virtual”. 

Degut a que la configuració de les portes de cada terminal és diferent, el servei web s’entregarà 

individualment. Aquest sistema el podem trobar implementat en alguna de les terminals del 

Port de Barcelona, com en el cas de la terminal operada per Hutchinson. 
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4.5. Processos documentals associats al despatx del vaixell  

[16] 

Els processos de gestió dels atracaments, el despatx dels vaixells i els serveis que se li ofereixen 

s’apliquen a cada una de les escales i estades del buc a cada port, independentment de si 

durant l’estada es realitzen operacions de càrrega (exportació) i descàrrega (importació). Per 

això resulta difícil dividir aquest procés en importació o exportació. 

He establert assignar l’exportació a aquells processos necessaris per permetre la sortida del 

vaixell i la importació a aquells processos necessaris per permetre l’entrada. Per aquest motiu a 

continuació es descriurà el procés de despatx que té lloc a la Capitania Marítima, ja que és 

necessari obtenir el Ship Clearance24 d’aquest organisme per obtenir la sortida del vaixell. 

El procediment en aquest cas és molt simple, la capitania marítima ha de concedir al vaixell el 

Ship Clearance perquè pugui sortir de port. Perquè això es produeixi el consignatari del vaixell 

ha de presentar a la Capitania la documentació de despatx que consisteix en la declaració 

general del capità, la declaració dels residus, la llista de tripulants, el rol per als vaixells 

espanyols i enrols i desenrols. Per tant, per despatxar el vaixell i emetre el Ship’s Clearance 

s’han de seguir els següents passos: 

 

4.5.1. Documentació addicional pel despatx del vaixell 

Per obtenir el despatx del vaixell no serà necessari realitzar expressament una sol·licitud de 

sortida, perquè ja està incorporada en la sol·licitud d’escala. No obstant, abans de l’ETD 

(Estimated Time of Departure) el declarant haurà de presentar, a través de la finestra única, 

(ventanilla única) tota la informació estipulada en el DUE que encara no s’hagi presentat.  

La declaració de residus es podrà presentar mitjançant el missatge EDI WASDIS. Com a 

alternativa es pot enviar per correu electrònic o per fax. Cal recordar que la presentació 

                                                           

 

 
24

 Document emès per part de la Capitania Marítima que permet la sortida d’un vaixell de les aigües portuàries.   
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d’aquesta documentació dependrà de la modalitat de despatx a què s’hagi acollit el vaixell. 

(veure 4.5.5.) 

Una vegada s’hagi presentat la documentació pel despatx i una nova llista de tripulants, en el 

cas de canvi de tripulació, la Capitania Marítima es fixarà en l’hora de sortida prevista pel 

despatx dels vaixells que vulguin efectuar la seva sortida. 

 

4.5.2. Despatxos de vaixells autoritzats/denegats i sol·licitud del Ship’s Clearance 

Després d’enviar la informació corresponent, la Direcció General de la Marina Mercant 

(DGMM)25 informarà a Ports de l’Estat i aquest a l’Autoritat Portuària de si el despatx ha sigut 

autoritzat o s’ha denegat. Ho farà a través d’un missatge EDI APERAK i l’autorització implicarà la 

tramitació del Ship’s Clearance per part de la Capitania Marítima. 

L’agent consignatari pot sol·licitat l’emissió del Ship’s Clearance mitjançant un missatge 

BERMAN.  

 

4.5.3. Recepció del Ship’s Clearance 

La Capitania Marítima emet el Ship’s Clearance en format pdf i ho transmet a l’Autoritat 

Portuària, que ho reenvia al consignatari mitjançant correu electrònic. El pdf constarà d’una 

firma del Capità Marítim corresponent i un segell de la Capitania Marítima en qüestió, també 

inclourà una direcció d’internet en la que es podrà verificar l’autenticitat del document enviat.  

Cal destacar que quan la Capitania Marítima autoritzi la sortida del vaixell sense descarregar els 

residus, ho indicarà en l’apartat d’observacions del document d’autorització de sortida (Ship’s 

Clearance). 

 

                                                           

 

 
25

 Organisme oficial d’Espanya que depèn del Ministeri de Foment i s’encarrega de regular i supervisar la marina 
mercant espanyola. 
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4.5.4. Notificació de l’ATD (Actual Time of Departure) 

L’Autoritat Portuària enviarà a Ports de l’Estat, a través de mitjans telemàtics i mitjançant un 

missatge EDI BERMAN, la informació relativa a la data i l’hora real de sortida (ATD)26. Ho haurà 

de fer com a màxim tres hores després de la sortida del vaixell del port i haurà de contenir les 

següents dades: 

 Port d’escala 

 Número d’escala a la que es refereix la informació 

 Vaixell (nom, distintiu de trucada, número OMI) 

 Data i hora de l’enviament d’aquestes dades 

Ports de l’Estat remetrà aquesta informació, també per mitjans telemàtics a la Direcció General 

de la Marina Mercant, així com a l’EMSA27 a través del sistema SafeSeaNet28. 

 

4.5.5. Modalitats de despatx dels vaixells a través de la Capitania Marítima 

Existeixen tres modalitats de despatx de vaixell: 

 Despatx ordinari: Per obtenir el despatx del vaixell s’haurà de presentar la 

documentació adient. Aquesta és la Llista dels Tripulants i Passatgers i la Declaració de 

Residus, que es troben a dins del DUE. S’haurà de presentar amb antelació o quan el 

vaixell hagi arribat a port i a través dels mitjans de comunicació citats anteriorment. En 

el DUE el consignatari indica que la Declaració General del capità estarà sota el seu 

poder. Finalment, el despatx del vaixell es formalitzarà després de l’expedició de 

l’autorització de sortida o Ship’s Clearance.  

 

                                                           

 

 
26

 Segons el procediment indicat a l’article 13 de l’Ordre FOM/1194/2011. 
27

 Agència de la Unió Europea que s’encarrega de reduir el risc d’accidents marítims, lluitar contra la contaminació 
marina i coordinar els esforços de recerca i rescat al mar. 
28

 Plataforma europea que té com a objectiu l’intercanvi d’informació marítima entre les autoritats marítimes dels 
estats membres per tal de prevenir accidents marítims que puguin causar contaminació marina entre d’altres 
causes. 
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 Autodespatx o despatx anticipat: En el cas que el vaixell realitzi tota la seva estància al 

port en hores inactives, el consignatari podrà efectuar el despatx anticipat de sortida. 

Quan el tipus de navegació ho requereixi o ho sol·liciti l’Autoritat Marítima, s’estendrà 

l’autorització de sortida per avançat. Aquesta autorització s’haurà d’entregar al capità 

del vaixell.  

En els casos en què no sigui possible presentar per avançat aquesta informació, degut a 

que el vaixell s’hagi de despatxar en un dia i hora inactiva, l’Autoritat Marítima 

autoritzarà l’autodespatx al capità del vaixell mitjançant l’entrega a través del seu 

consignatari, de la corresponent autorització de sortida. Una vegada el vaixell hagi 

començat la navegació, el consignatari formalitzarà l’autodespatx entregant la 

documentació a l’Autoritat Portuària el primer dia i hora hàbil després de la sortida. 

L’Autoritat Portuària transmetrà aquesta documentació de forma electrònica a Ports de 

l’Estat, i aquest a la Direcció General de la Marina Mercant.  

 

 Despatx per temps: es consideraran despatxos per temps aquells que cobreixin tràfics 

que, per la seva naturalesa, repetició del tipus de navegació o duració, facin innecessària 

l’entrega de la documentació a cada sortida. La validesa del despatx per temps serà d’un 

any, tres mesos o el període que estipuli la Capitania Marítima. L’encarregat de 

sol·licitar el despatx per temps serà el capità o els seus consignataris o representants, 

realitzant-se a través d’una petició al Capità Marítim del port que correspongui. La 

sol·licitud haurà de comptar amb una Declaració General del capità, una Llista de 

Tripulants i la Declaració de Residus.  Quan s’hagi comprovat que es compleixen els 

requisits establerts, el Capità Marítim autoritzarà el despatx per temps d’un període 

determinat. 

D’aquesta manera, els vaixells que estiguin despatxats per temps només hauran de 

presentar el DUE per obtenir la sol·licitud d’escala i l’assignació d’atracament/fondeig, 

sense haver de declarar les dades relatives a la Declaració del capità i la Llista de 

Tripulants.   
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4.6. Tramitació documental de les mercaderies perilloses (entrada al port)  

[16] 

Per tal de garantir una adequada manipulació de les mercaderies perilloses al port existeixen 

una sèrie de processos documentals i de comunicació. Aquests processos es basen 

principalment en la notificació i autorització de l’entrada de mercaderies i la indicació de la 

posició a la terminal.  

 

4.6.1. Descripció del procediment 

El procés de tramitació i moviment de mercaderies perilloses en un port es pot dividir en tres 

etapes:  

 

 Etapa I: Sol·licitud d’admissió i notificació d’entrada de les mercaderies perilloses al 

recinte portuari 

En aquesta etapa es descriuen els procediments entre el carregador (shipper) o el consignatari, 

les autoritats encarregades d’autoritzar l’entrada de les mercaderies al recinte portuari 

(Autoritat Portuària i Capitania Marítima) i els operadors de les terminals29.  

 

 Etapa II: Notificació de mercaderies perilloses o contaminants que es trobin a bord d’un 

vaixell o que vagin a ser carregades 

Aquesta etapa desglossa les comunicacions que es produeixen entre les empreses navilieres, 

els operadors de les terminals, els capitans i els agents dels vaixells, les autoritats competents 

nacionals i entre aquestes autoritats i els Estats membres de la Unió Europea. En el cas 

d’Espanya, Ports de l’Estat haurà de fer d’enllaç de comunicació, establint i mantenint els 

sistemes necessaris per tal que es pugui intercanviar tota la informació que es descriurà més 

endavant.  

                                                           

 

 
29

 Regulat a Espanya pel Real Decreto 145/1989. 
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L’objectiu d’aquesta etapa o procés és poder detectar i tenir controlades totes les mercaderies 

perilloses que circulin a bord d’un vaixell en aigües de la UE, a part de les que s’hagin de 

carregar en ports europeus. D’aquesta manera, a través d’aquest sistema de seguiment i 

d’informació del tràfic marítim, és possible millorar la capacitat de resposta de l’administració 

marítima en el cas que es produeixi algun problema. Amb aquest procés, si un vaixell pateix un 

accident es coneixerà perfectament la càrrega que transportava i per tant es podran aplicar les 

mesures adients, protegint el medi marí de la contaminació que en pugui sorgir30. 

Aquest procés també pretén tenir controlades les mercaderies que hagin de ser carregades en 

un port de càrrega europeu. Per tant, en aquest apartat es descriurà el procés d’enviament 

d’un Dangerous Cargo Manifest a la finestra única quan el vaixell abandoni el port i hagi 

carregat mercaderies perilloses, comunicant així la localització d’aquestes a bord31.  

 

 Etapa III: Comunicació de la ubicació de les mercaderies perilloses a les terminals de 

càrrega 

L’objectiu d’aquesta tercera etapa és tenir controlades les mercaderies quan es troben a la 

terminal i verificar el compliment de la segregació d’aquestes, així com controlar els moviments 

d’entrada i de sortida de la terminal. D’aquesta manera es facilita l’actuació en el cas d’un 

accident. Aquesta comunicació es produeix entre les terminals de càrrega i l’Autoritat 

Portuària. 

 

                                                           

 

 
30

 L’apartat serà completat a la part d’importació. 
31

 Vinculat a l’aplicació de la Directiva 2002/59/CE que després va ser transposada a l’ordenament jurídic estatal 
mitjançant el Real Decreto 210/2004, que posteriorment va ser modificat pel Real Decreto 1593/2010. 
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4.6.1.1. Etapa I: Sol·licitud d’admissió i notificació d’entrada de les mercaderies perilloses al 

recinte portuari 

Figura 9. Sol·licitud d’admissió i notificació d’entrada de les mercaderies perilloses al recinte portuari 

 

Primer de tot, l’expedidor o propietari de la mercaderia haurà de facilitar la documentació 

corresponent al consignatari (1) i aquest l’enviarà a l’Autoritat Portuària corresponent (2). 

L’enviament a l’AP es pot fer a través d’EDI mitjançant un missatge específic anomenat IFTDGN. 
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A Espanya el mínim de temps per enviar aquesta documentació a l’AP és de quaranta-vuit 

hores. D’altra banda, si les mercaderies en qüestió tenen un trànsit habitual al port, el termini 

es redueix a vint-i-quatre hores. Tot i així, les mercaderies que siguin considerades 

especialment perilloses no podran acollir-se a aquest període de temps de vint-i-quatre hores. 

A més a més, aquelles mercaderies que mai hagin sigut manipulades per un port en concret, no 

podran disposar del termini reduït de vint-i-quatre hores i per tant hauran de presentar la 

documentació adient amb un mínim de quaranta-vuit hores d’antelació32.   

Quan l’AP rebi el missatge, primer de tot el sistema informàtic el verificarà i s’enviarà una 

notificació al consignatari, esmentant també s’hi hi havia algun error. Aquesta notificació es fa a 

través d’un missatge APERAK (3). També es podran enviar modificacions enviant un altre 

missatge IFTDGN (4), el qual també serà verificat per l’AP i contestat amb un missatge APERAK 

(5). 

També existeix la possibilitat que el consignatari vulgui cancel·lar l’enviament de les 

mercaderies, si és així, ho haurà de notificar a través d’un missatge IFTDGN utilitzant la funció 

de “cancel·lació” (6) i el qual tornarà a ser processat per l’AP i contestat amb un APERAK (7). 

Una vegada s’hagi rebut la informació via EDI, una persona de l’AP s’encarregarà d’autoritzar o 

denegar la sol·licitud d’entrada de mercaderies perilloses al port i a continuació es comunicarà 

a través d’un missatge APERAK (8). A més a més, si aquesta mercaderia és la primera vegada 

que entra al port, s’haurà de fer una inspecció addicional. En qualsevol cas podrem trobar tres 

possibles resultats: 

 L’autorització d’entrada o entrada i dipòsit, la qual pot constar de restriccions. 

 La sol·licitud de presentació de documentació addicional. 

 La denegació d’entrada, degudament justificada. 

En el cas concret de l’Autoritat Portuària del Port de Barcelona, d’una banda, es respondrà a la 

sol·licitud d’entrada de mercaderies perilloses el següent dia laborable a l’enviament abans de 

les 09:00 del matí, si la sol·licitud ha estat enviada abans de les 12:00 del dia anterior.  

                                                           

 

 
32

 Procediment regulat pel Real Decreto 145/1989. 
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D’altra banda, es respondrà abans de les 14:00 hores del següent dia laborable sempre i quan 

s’hagi rebut la sol·licitud d’admissió més tard de les 14:00 del dia anterior. 

Una vegada s’hagi admès l’entrada de les mercaderies al recinte portuari, l’Autoritat Portuària 

s’encarregarà de comunicar-ho a la terminal a través d’un missatge IFTDGN, introduint la 

informació enviada pel consignatari i les possibles restriccions o condicions de l’autorització (9). 

En determinats casos també s’enviarà una còpia d’aquesta autorització a la Capitania Marítima 

(10). 

A més a més, també s’haurà d’enviar els documents descrits a continuació a la terminal, 

normalment utilitzant el correu electrònic: 

 Dangerous Goods Declaration (DGD) o declaració de mercaderies perilloses. 

 Instruccions o una fitxa d’emergència quan el transport del contenidor es realitzi per 

càrrega rodada com en el cas d’un Ro-Ro. 

 Material Safety Data Sheet (MSDS) o fitxa tècnica de seguretat, la qual està expedida pel 

fabricant d’aquella mercaderia. 

 Certificat d’arrumazón, que podrà estar integrat al DGD. 

 Certificat IMDG (International Maritime Dangerous Goods) en el cas que es transportin 

Big Bags a dintre d’un contenidor, o quan s’estigui tractant d’un contenidor cisterna. Si 

és la primera vegada que el contenidor entra al port i es tracta d’un contenidor cisterna, 

s’haurà d’entregar una còpia d’aquest certificat a l’AP. 

Quan la mercaderia (contenidor) s’estigui estibant a bord del vaixell, s’haurà de seguir un 

sistema de segregació en funció del disseny estructural del vaixell i de les mercaderies 

perilloses en qüestió. Aquesta segregació està regulada per l’International Maritime Dangerous 

Goods Code33 (IMDG Code). 

Cal esmentar que aquest procés també es podria realitzar utilitzant algun altre medi de 

comunicació com per exemple l’e-mail, però actualment el mètode més ràpid i eficient a 

Barcelona i Espanya és l’EDI. 
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 Codi publicat per la International Maritime Organization que recopila totes les disposicions vigents que regulen 
el transport de mercaderies perilloses per mar. 
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Els casos en els que s’haurà de presentar la notificació d’entrada de mercaderies perilloses a 

l’Autoritat Portuària, per tal de ser exportades per via marítima, són els següents: 

 Quan es tracti d’una mercaderia perillosa que entra per camió o tren. 

 Quan es tracti d’un transbord, entrant i sortint la mercaderia per vies marítimes. 

 Quan la mercaderia es trobi a dintre d’un recinte portuari i hagi de ser exportada per via 

marítima. 

 

4.6.1.2. Etapa II: Notificació de mercaderies perilloses o contaminants que es carreguin a bord 

d’un vaixell 

 

Figura 10. Notificació de mercaderies perilloses o contaminants que es carreguin a bord d’un vaixell 
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Aquesta notificació la podrà realitzar tant l’operador del vaixell, l’empresa naviliera, l’agent 

encarregat del vaixell en aquell port o el capità del vaixell i s’haurà de fer independentment de 

la mida d’aquestes mercaderies. La notificació consistirà en comunicar a través d’un Dangerous 

Cargo Manifest a l’Autoritat Portuària totes les mercaderies perilloses que s’hagin carregat en 

aquell vaixell i hagin de sortir del port a bord d’aquest (1). S’haurà de fer, com a molt, al 

moment de la sortida del vaixell del port34 i es podrà fer a través d’un missatge EDI IFTDGN. 

Una vegada l’AP ha rebut el missatge, el verifica i envia una resposta mitjançant un missatge 

APERAK dient si el document era correcte o no (2). També hi ha la possibilitat de modificar la 

llista de càrrega perillosa a través d’un EDIFACT IFTDGN (3), el qual serà verificat per el sistema 

informàtic de l’AP i contestat amb un EDIFACT APERAK dient si el missatge tenia algun error o 

era correcte (4). Una vegada s’hagi acceptat la notificació s’enviarà a l’organisme Ports de 

l’Estat (5), que és l’autoritat competent on serà verificat pel sistema informàtic i contestat amb 

un EDI APERAK (6). Finalment Ports de l’Estat remetrà el document a la Direcció General de la 

Marina Mercant (7) (la qual ho enviarà a la Capitania Marítima del port corresponent) (8) i al 

sistema SafeSeaNet.  

 

4.6.1.3. Etapa III: Comunicació de l’ubicació de les mercaderies perilloses a les terminals de 

càrrega 
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 Regulat per l’apartat 2 de l’annex I del Real Decreto 210/2004. 

Figura 11. Comunicació de la ubicació de les mercaderies perilloses a les terminals de càrrega 
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Les terminals de càrrega també hauran de comunicar a l’Autoritat Portuària l’existència de 

mercaderies perilloses a la terminal de forma telemàtica. S’haurà d’enviar informació de les 

mercaderies que es troben a la terminal i les que l’han abandonat (1). En cas que la terminal en 

qüestió no pugui utilitzar l’EDI, podrà enviar la informació utilitzant altres mitjans de 

comunicació com el correu electrònic, com a mínim una vegada al dia. Aquesta comunicació 

també s’haurà de fer quan no hi hagin mercaderies perilloses a la terminal en qüestió. Les 

terminals també hauran de disposar d’un llistat actualitzat de la ubicació de totes les 

mercaderies perilloses de la terminal, estant disponible en cas d’una emergència o si el 

necessitessin les autoritats competents (2).  

Si per qualsevol causa, aquest procés documental no es pogués dur a terme a través de l’EDI o 

per correu electrònic, s’utilitzaria la via telefònica.  

 

4.6.2. Casos especials 

Hi ha diverses mercaderies que degut al seu elevat risc necessiten una autorització especial per 

entrar al port35. Per aquesta raó, l’Autoritat Portuària podrà demanar documentació addicional 

a la sol·licitud d’entrada. Alguns dels documents que es podran demanar són els següents: 

 Fitxa de seguretat completa del producte, expedida pel fabricant. 

 Dades de la empresa que ha fabricat el producte. 

 Declaració o nota de mercaderia perillosa elaborada per l’expedidor. 

 Un telèfon de contacte o d’emergència disponible les 24 hores. 

 Altra documentació que es cregui adient per a un cas en concret. 

 

4.6.3. Obligacions dels Capitans dels vaixells 

Els capitans o operadors de vaixells que es disposin a carregar mercaderies perilloses tindran 

l’obligació de tenir una sèrie d’informació referent a les mercaderies perilloses que vagin a 

carregar, si no la tenen no se’ls hi permetrà carregar-la a bord. Aquesta documentació serà una 
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 Regulat per l’article 15 del Real Decreto 145/1989. 
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declaració del capità o l’operador del vaixell en la que figurin les denominacions tècniques 

correctes de les mercaderies perilloses o contaminants, els números atribuïts per les Nacions 

Unides, les categories de risc imposades per la IMO i en conformitat amb els codis IMDG, CIQ36 i 

CIG37, les quantitats d’aquestes mercaderies i la correcta identificació dels contenidors o 

dipòsits portàtils.  

El capità també haurà d’informar on s’han col·locat les mercaderies perilloses a bord, per 

comprovar que es compleix amb els requisits establerts pel capítol VII del Conveni Solas i també 

s’hauran de comunicar els procediments d’emergència previstos a la fulla de seguretat de la 

mercaderia. 

Normalment, serà el consignatari del vaixell l’encarregat de fer arribar tota aquesta 

documentació al capità, per tal que es pugui procedir amb la càrrega sense cap inconvenient. 

                                                           

 

 
36

 Codi Internacional per la Construcció i l’Equipament de Vaixells que Transportin Productes Químics Perillosos a 
Granel, amb anglès IBC Code (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 
Chemicals in Bulk). 
37

 Codi Internacional per la Construcció i l’Equipament de Vaixells que Transportin Gasos Liquats a Granel, en 
anglès IGC Code (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk). 
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Capítol 5. Processos documentals 

d’importació  

5.1. Procés de contractació del transport marítim (recepció de les mercaderies)  

[5][6][7] 

Pel que fa a la part comercial del procés d’importació, depenent de l’Incoterm contractat, 

l’encarregat de pagar la descàrrega serà o l’exportador/venedor (shipper) o 

l’importador/comprador (consignee)38. 

A l’hora de rebre les mercaderies també s’haurà de tenir en compte si cal presentar o no una 

còpia original del Bill of Lading per poder recollir-les i extreure-les de la terminal portuària. Tal i 

com s’ha descrit en l’apartat de documentació, això només serà necessari quan s’hagi utilitzat 

el Bill of Lading per realitzar el transport. En el cas d’haver negociat el transport utilitzant un 

Sea Waybill no serà necessari presentar aquest document per poder retirar la càrrega del port 

de descàrrega, ja que es podrà fer amb altres documents com per exemple, una factura 

comercial. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
38

 Aquest procés s’ha explicat detalladament a l’apartat d’Incoterms, introduint possibles exemples. 
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5.2. Processos documentals associats a la sortida de les mercaderies del port per 

via terrestre  

[15][16]  

Aquest procediment fa referència a les accions a seguir per permetre la sortida de la 

mercaderia del port per via terrestre, sense tenir en compte la tramitació documental amb la 

Duana i els serveis d’inspecció fronterera39. 

 

5.2.1. Descripció del procediment 

                                                           

 

 
39

 Al Port de Barcelona aquest procediment està regulat pel Reglament de l’operativa material i usos de l’espai i 
domini públic portuari pel transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona, aprovat al 2006 pel Consell 
d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona. 
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Figura 12. Processos documentals associats a la sortida de les mercaderies del port per via terrestre 
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Per començar i per tal que l’agent de Duanes pugui elaborar el DUA, s’haurà de demanar al 

consignatari que confirmi la partida a importar. Si s’utilitza la comunicació EDI es farà servir un 

missatge IFTMIN (1). També s’enviarà la factura del transport junt amb la sol·licitud, per tal 

d’indicar les taxes portuàries, el THC40, l’estada a la terminal i en alguns casos el flete i el 

transport terrestre (a través d’un  missatge EDIFACT IFTFCC) (2). 

Quan ja s’hagi fet aquesta confirmació, l’agent de Duanes podrà enviar el DUA amb totes les 

dades corresponents a la Duana. Si s’utilitzés la comunicació via EDI s’hauria de fer servir el 

missatge anomenat CUSDEC (3). Quan ja s’hagi presentat el DUA, es podrà rebre el levante per 

part de les Duanes i així la mercaderia podrà sortir del recinte portuari (4). 

Per tal que el transitari pugui retirar les mercaderies del recinte portuari, haurà de realitzar un 

pagament al consignatari pels conceptes que estiguin especificats a la factura proforma (5). Una 

vegada el transitari hagi pagat aquests costos, el consignatari emetrà el document de 

lliurament (entréguese41) de la mercaderia, perquè el transitari pugui recollir les mercaderies. 

Quan s’utilitzi la comunicació via EDI s’utilitzarà el missatge COREOR, el qual també s’haurà 

d’enviar a la terminal portuària com a mínim una hora abans de l’arribada del camió perquè 

tinguin constància de que es pot passar a recollir el contenidor (6). També cal esmentar que el 

consignatari ha de rebre un justificant de recepció de rebut del document de lliurament 

(entréguese) com a mínim quaranta minuts abans de l’arribada del camió a la terminal (7). 

L’empresa transportista també enviarà un preavís de recollida a la terminal com a mínim trenta 

minuts abans de l’arribada del camió. Si s’utilitza la comunicació EDI es farà servir un missatge 

COPINO (8). Hauran d’obtenir una resposta com a mínim deu minuts abans de l’arribada del 

camió (9).  

L’encarregat d’organitzar el transport terrestre normalment serà el transitari, però també es 

pot donar el cas que l’organitzi el consignatari, l’agent de Duanes o el propi importador. En tot 

cas, l’encarregat haurà d’enviar al transportista l’ordre de transport o document universal de 

                                                           

 

 
40

 Terminal Handling Charge, en català, cost de càrrega de les mercaderies a bord. 
41

 Document elaborat pel consignatari per indicar al depot que pot entregar un determinat contenidor buit. 
Generalment es fa referència a un tipus de contenidor i només s’especifica una matrícula quan es tracta de 
mercaderies perilloses (Entréguese del contenidor buit). 
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transport per tal que aquest pugui retirar la mercaderia de la terminal de descàrrega. Si 

s’utilitza la comunicació via EDI es farà servir el missatge IFTMIN (10). En el cas que el 

consignatari o l’importador siguin els encarregats d’organitzar el transport terrestre, 

normalment hauran de parlar amb l’agent de Duanes perquè els faciliti una sèrie d’informació 

per poder emetre l’ordre de transport. A continuació l’empresa de transport emetrà un 

justificant de recepció (11). 

Una vegada el transportista vagi a retirar el contenidor de la terminal portuària primer haurà de 

passar pel control de l’entrada del recinte portuari i a continuació per la pròpia entrada a la 

terminal. En aquest segon punt quedaran registrats tant la matrícula del camió com el DNI del 

conductor, de forma manual o automàtica. D’aquesta manera la terminal pot accedir de 

manera automàtica a la documentació enviada per l’empresa encarregada d’organitzar el 

transport i entregar el contenidor corresponent (12).  

Quan s’hagi verificat que les mercaderies estan despatxades a través del resguard fiscal, es 

podrà autoritzar les seva sortida del recinte duaner portuari. En alguns casos s’hauran 

d’imprimir els documents que permetin la sortida de les mercaderies per poder-ho mostrar en 

controls manuals.  

La terminal també s’haurà d’encarregar de notificar al consignatari que s’ha retirat el 

contenidor, i aquest ho comunicarà, a la vegada, al seu client. El missatge utilitzat s’anomena  

CODECO (13).  

Una vegada s’hagi traslladat al seu destí final, serà descarregat i transportat a continuació al 

dipòsit de contenidors corresponent (14). 

Un altre document que emetrà el consignatari és el document d’admissió (admítase42) del 

contenidor buit, perquè pugui ser acceptat al dipòsit de contenidors, enviant-lo al dipòsit i al 

transitari com a mínim una hora abans de l’arribada del camió al dipòsit. El missatge EDI definit 

per aquest tipus d’operacions s’anomena COPARN (15). El consignatari haurà d’obtenir una 

                                                           

 

 
42

 Document elaborat pel consignatari per informar a la terminal de càrrega sobre la recepció d’un contenidor que 
està sota la seva responsabilitat. En aquest document s’indica el destí de la mercaderia i el vaixell previst 
(Admítase de la mercadería). 
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resposta o un justificant de recepció del document d’admissió (admítase) com a mínim 

quaranta minuts abans de l’arribada del camió al dipòsit de contenidors (16). 

El transportista també enviarà un preavís d’entrega del contenidor buit al dipòsit com a mínim 

trenta minuts abans de l’arribada del camió (en el cas d’utilitzar-se missatges EDIFACT es farà 

servir un missatge COPINO) (17), havent d’obtenir resposta per part del dipòsit com a mínim 

deu minuts abans de l’arribada del camió (18). 

Al control de l’entrada del dipòsit, de la mateixa manera que a la terminal portuària, la 

matrícula del camió i el DNI del transportista serviran  per poder obtenir tota la informació 

corresponent als  documents d’admissió (admítase) i preavisos telemàtics rebuts d’aquell 

contenidor en concret. 

Finalment, s’entrega el contenidor buit al depot (19) es notifica de forma telemàtica al 

consignatari utilitzant un missatge CODECO (20). 

Si en els missatges descrits anteriorment s’ha utilitzat la comunicació via EDI, en tots ells hi 

haurà un justificant de recepció utilitzant el mateix missatge. Concretament es tracta d’un 

missatge APERAK.  

 

 

5.3. Procediment de comunicació entre el propietari de la càrrega, l’operador 

del vaixell i la terminal portuària  

[11][16]  

A continuació es defineix el procediment de comunicació per tal de descarregar contenidors 

entre els propietaris de la mercaderia, els operadors del vaixell i entre aquests i les terminals 

del port. Els contenidors s’identificaran amb la matrícula, independentment de si es tracta 

d’equips plens o buits.  
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5.3.1. Descripció del procediment per terminals de contenidors 

 

Figura 13. Procediment de comunicació entre el propietari de la càrrega, l’operador del vaixell i la terminal 

portuària 
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Els propietaris de la mercaderia es posaran en contacte amb els consignataris o els operadors 

dels vaixells per tal de comunicar quins contenidors volen desembarcar. A continuació aquests 

es posaran en contacte amb la terminal portuària, els quals seran els encarregats de 

descarregar la mercaderia de bord. Una vegada descarregada es comunicarà als operadors del 

vaixell i aquests ho remetran als propietaris de la càrrega. 

Primer el propietari de la mercaderia es posarà en contacte amb el consignatari  indicant els 

contenidors que vol desembarcar (1). Quan s’utilitzi la comunicació EDI, el missatge que 

s’utilitzarà entre el consignatari del vaixell i la terminal per comunicar la descàrrega de la 

mercaderia serà un missatge COPRAR (2) (especificant si hi ha mercaderies perilloses). A 

continuació, la terminal enviarà un missatge APERAK com a justificant de recepció (3). 

També cal dir que l’operador del vaixell podrà afegir nova càrrega, modificar o anul·lar 

l’existent si el propietari de la càrrega li ho demana (4). Tot seguit, la terminal enviarà un 

justificant de recepció (5). Hi ha un període límit imposat per les terminals a l’hora de 

comunicar variacions o modificacions de descàrrega utilitzant el sistema EDI. Quan es 

sobrepassi aquest període, el consignatari ho haurà de comunicar a través d’altres mitjans de 

comunicació com per exemple l’e-mail. Una vegada s’hagi descarregat el vaixell, la terminal ho 

comunicarà al consignatari del vaixell i aquest ho haurà de passar al propi propietari del vaixell, 

en el cas que no siguin la mateixa companyia.  

Pel que fa a llistes de descàrrega, no s’han determinat terminis mínims per l’enviament 

d’aquests documents entre les empreses que hi intervenen. Tot i així, cada terminal acostuma a 

tenir els seus períodes límit i també existeixen acords entre els operadors de vaixells i les 

terminals per assegurar que l’intercanvi d’informació no perjudica l’operativa de la descàrrega.  

Finalment, la terminal descarregarà el vaixell, i ho comunicarà a través d’un missatge COARRI 

(6) (en el cas de la comunicació via EDI), la mercaderia que s’ha descarregat realment. Es pot 

donar el cas en el que s’hagi de deixar algun contenidor a bord degut a qualsevol imprevist 

tècnic. Això haurà de ser comunicat per la terminal al consignatari, i aquest haurà d’enviar un 

justificant de recepció (7). Tot seguit el consignatari comunicarà al propietari de la mercaderia 

la càrrega desembarcada (8). 

La terminal d’estiba també haurà de contractar el personal d’estiba (estibadors) a la societat 

d’estiba (9). Per això es realitza una petició de mans d’estiba, i a continuació la societat d’estiba 
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assigna aquestes mans i ho comunica a la terminal (10). Posteriorment es produirà la liquidació 

d’aquestes mans i el seu pagament. 

 

5.3.2. Intercanvis d’informació entre la Autoritat Portuària i les terminals de càrrega 

Les terminals portuàries que manipulin contenidors hauran de facilitar certa informació a 

l’Autoritat Portuària. 

A continuació es presenta la descripció de la informació que haurà de rebre l’AP durant una 

operació d’importació marítima, amb l’arribada de la mercaderia a la terminal marítima per via 

marítima i sortida per carretera o ferrocarril.  

En iniciar l’operativa de descàrrega d’un vaixell, s’enviarà un missatge EDI d’inici d’operacions. 

Durant les operacions de descàrrega, per cada contenidor descarregat del vaixell s’haurà 

d’enviar un missatge EDIFACT COARRI a temps real, en el qual s’indicaran les següents dades 

(entre d’altres): 

 Precinte col·locat a la terminal 

 Grua 

 Data i hora de la descàrrega 

Al finalitzar l’operativa de descàrrega d’un vaixell, s’enviarà un missatge EDI de final 

d’operacions, disposant de fins a dues hores després d’haver acabat l’operació. A més a més, 

una vegada s’hagin acabat les operacions de descàrrega, les terminals hauran de remetre a la 

AP una còpia del missatge EDIFACT COARRI enviat al consignatari del vaixell.  

 

 Contenidors carregats al camió 

Les terminals han d’informar als consignataris de les sortides de contenidors per camió 

(notificació de sortida) a través d’un missatge EDIFACT CODECO al moment en el què són 

carregats al camió. Les terminals hauran de remetre una còpia d’aquest missatge a l’Autoritat 

Portuària quan el contenidor surti de la terminal portuària.  
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La informació que ha de contenir el missatge de notificació de sortida d’un contenidor de la 

terminal és la següent (informació mínima requerida): 

 El número de preavís enviat per l’empresa de transport que efectua el servei de càrrega 

del contenidor. 

 El número del precinte col·locat al contenidor al port de càrrega i el número de precinte 

col·locat al port de descàrrega.  

 

 Contenidors descarregats del tren 

Les terminals han d’informar als consignataris de les sortides de contenidors per tren 

(notificació de sortida). També han d’informar de quan s’han acabat les operacions de càrrega 

del tren a través d’un missatge EDIFACT COARRI enviat a l’operador ferroviari i l’Autoritat 

Portuària. Aquest missatge és un informe de tots els contenidors que s’han carregat 

efectivament i s’ha d’enviar com a molt dues hores després de la càrrega completa del tren. 

L’Autoritat Portuària enviarà un justificant de recepció a la terminal com a resposta d’aquest 

missatge. 

 

 

5.4. Despatx duaner d’importació  

[1][9][10][14][16] 

Per realitzar el despatx duaner d’importació s’utilitzarà el mateix document que per al despatx 

duaner d’exportació (Document Únic Administratiu)43.  

 

 

                                                           

 

 
43

 Aquest procediment està regulat per la ordre EHA/1217/2011 del 9 de maig, que regula el procediment i la 
documentació requerida per l’entrada i sortida de mercaderies del Territori Duaner Comunitari. 
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5.4.1. Descripció del procediment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tràmit duaner d’importació comença quan les mercaderies entren al Territori Duaner a través 

d’un mitjà de transport internacional, que en aquest cas és el vaixell. El transportista està 

obligat a declarar l’entrada d’aquestes mercaderies a l’Autoritat Portuària a través de la 

Figura 14. Despatx duaner d’importació 
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Declaració Sumària44 (missatge IFCSUM en el cas d’utilitzar la comunicació via EDI) (1) i a 

continuació l’Autoritat Portuària ho remetrà a les Duanes a través d’un missatge CUSREP en el 

cas de la comunicació via EDI (3). Es donarà un justificant de recepció per part de les Duanes a 

l’Autoritat Portuària (4) i per part d’aquests al declarant de les mercaderies (2) (utilitzant 

missatges CUSRES en el cas de comunicació via EDI). Aquesta declaració l’haurà de fer la 

persona que ha transportat les mercaderies a la Unió Europea, la persona encarregada de 

realitzar l’última part del transport, la naviliera o el representant de qualsevol de les parts 

mencionades anteriorment. 

Després de la presentació de la Declaració Sumària, les mercaderies hauran d’emmagatzemar-

se de forma provisional fins que se’ls hi assigni un destí duaner i per tant entrin en un règim 

duaner. Conseqüentment, mentre es mantingui aquest emmagatzematge provisional, no es 

podran retirar, obrir-se o examinar-se sense el permís de les Autoritats Duaneres i només es 

podran manipular si es mantenen en el mateix estat. També cal destacar que només es poden 

emmagatzemar en llocs autoritzats per les Autoritats Duaneres com els magatzems de dipòsit 

temporal45. 

Les mercaderies emmagatzemades al dipòsit temporal hi poden romandre com a molt 

quaranta-cinc dies a l’espera de ser revisades per les Autoritats Duaneres. Una vegada s’hagi 

introduït la mercaderia en un règim duaner es presentarà el DUA a la Duana (5) (utilitzant el 

missatge CUSDEC en el cas de la comunicació via EDI i rebent un justificant de recepció CUSRES 

(6) i a partir d’aquí es podran observar quatre situacions diferents (7): 

 Despatx a lliure pràctica: aquest cas es produeix quan es tracta de mercaderies 

procedents d’un altre país del Territori Duaner Comunitari on ja s’han complert els drets 

duaners, formalitats d’importació corresponents o qualsevol altre requeriment 

estipulat. D’aquesta manera, com que les mercaderies han estat despatxades a lliure 

                                                           

 

 
44

 Document per al tràfic marítim que inclou tota la informació relativa a la mercaderia descarregada per un vaixell 
en un port i un viatge determinat. La seva funció és declarar aquestes mercaderies a les Duanes del port de 
descàrrega podent així controlar la seva entrada al Territori Duaner Comunitari Únic Europeu. 
45

 Aquest concepte és diferent d’un país a un altre, a Espanya s’ajusta amb la normativa europea regulada pel 
Reglament 2913/CE/92 el qual diu que un dipòsit temporal és un destí duaner i un règim duaner. Els destins 
duaners són entre d’altres les Zones Franques, els Dipòsits Francs, la destrucció, la reexportació o la introducció de 
les mercaderies en un qualsevol règim duaner. Un dels règims duaners és el Dipòsit Temporal, per tant, a més de 
ser un destí duaner es converteix en un règim duaner. 
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pràctica en un altre país, al entrar al nou estat membre són considerades comunitàries i 

per tant poden circular lliurament.  

 Circuit verd: és el circuit més comú. Les Autoritats Duaneres revisen que els documents 

que acompanyen la mercaderia siguin correctes i que no hi hagi cap incongruència entre 

la documentació, el pes i les dimensions de les mercaderies. Seguidament, si tot és 

correcte la mercaderia segueix el seu curs sense necessitat de controls extraordinaris.  

 Circuit taronja: aquest circuit es produeix quan les autoritats detecten que alguna de les 

dades descrites als documents no és coherent amb la revisió realitzada per l’escàner. 

Per tant, es para la mercaderia fins que es comprovi exhaustivament tota la 

documentació i en el cas que sigui necessari, es pot demanar més informació al 

declarant. Si finalment tota la documentació és correcta, es dóna llum verda. 

 Circuit vermell: es dóna la llum vermella quan les mercaderies declarades estan 

classificades com a perilloses, restringides o el valor declarat de les mercaderies supera 

el límit establert per la Duana del país. També es donarà la llum vermella si durant el 

circuit taronja es comprova que la documentació no és correcta, podent examinar amb 

detall les mercaderies i per tant quedant a disposició de les Duanes. 

Així doncs, en el circuit vermell les Autoritats Duaneres inspeccionen i examinen les 

mercaderies, decidint si poden entrar o sortir del país. 

Finalment es pagaran els drets i altres impostos d’importació com per exemple l’IVA o Impostos 

Especials i es podrà donar el levante a les mercaderies, autoritzant així la seva lliure circulació a 

dins del Territori Duaner Comunitari Únic Europeu46 i adquirint la situació de mercaderies 

comunitàries. Si s’utilitza la comunicació EDI es farà servir un missatge CUSRES per enviar el 

levante (8). 

                                                           

 

 
46

 Territori que coincideix pràcticament amb el territori de la Unió Europea exceptuant els següents casos: 

 A Alemanya, queden exceptuats la I’Illa de Helgoland i el territori de Büsingen. 

 A Dinamarca, queden exceptuats les Illes Feroe i Groenlandia. 

 A Espanya, queden exceptuats Ceuta i Melilla. 

 A França, queden exceptuats els territoris d’ultramar (Nova Caledònia, Illa Wallis, Illa Futura, Polinèsia 
Francesa i Antàrtida) i San Pedro i Miquelón i Mayotte. 

 A Holanda, queden exceptuats l’Illa d’Aruba i les Antilles Holandeses. 

 A Itàlia, queden exceptuats els municipis de Livigno i Campione d’Italia i les aigües nacionals del llac de 
Lugano. 
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La sèrie que s’utilitzarà per realitzar el despatx duaner d’importació és la sèrie I, que consta dels 

següents exemplars: 

 Exemplar sis: utilitzat per la Duana d’importació. 

 Exemplar set: utilitzat per l’elaboració estadística del comerç exterior. 

 Exemplar vuit: utilitzat per l’interessat. 

 Exemplar nou: utilitzat per autoritzar el levante de les mercaderies. 

 

 

5.5. Processos documentals associats al despatx del vaixell  

[16] 

Tal i com es va descriure en l’apartat d’exportació, el despatx del vaixell s’ha dividit en 

exportació i importació. A continuació es descriuran els procediments necessaris per permetre 

l’entrada del vaixell a port, la qual es sol·licita a través d’un procediment integrat d’escala de 

vaixells. L’objectiu d’aquest procediment és ajuntar i ordenar els procediments de sol·licitud 

d’escala, l’assignació d’atracament i el despatx dels vaixells. El document necessari per realitzar 

aquest procediment és el DUE (Document Únic d’Escala) i a través de la finestra única, l’únic 

responsable de posar-se en contacte amb el consignatari del vaixell és l’Autoritat Portuària47. 

Per tant, l’AP s’encarregarà de transmetre tota la informació rebuda pel consignatari a la 

Capitania Marítima (encarregat del tràfic, la protecció i la seguretat marítima), la Direcció 

General de la Marina Mercant (DGMM) i l’Agència Europea de Seguretat Marítima (EMSA). 

Aquest procediment tindrà aplicació als ports d’interès general i als vaixells civils, quedant-ne 

fora els vaixells que realitzin tràfics interiors, els vaixells de la Guàrdia Civil, els vaixells 

d’esbarjo, els pesquers nacionals que no s’allunyin molt de la costa i aquells que estiguin 

exempts per alguna raó en especial entre d’altres. També cal destacar que s’utilitzarà la 

transmissió electrònica de dades (EDI) a l’hora de gestionar el DUE, enviant-se de forma 

electrònica a través de missatges EDI. 

                                                           

 

 
47

 Segons la Orden FOM/1194/2011. 
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5.5.1. Sol·licitud d’escala 

Per realitzar una sol·licitud d’escala es farà a través d’un missatge EDI BERMAN, aquest 

missatge l’enviarà el consignatari del vaixell a l’Autoritat Portuària i es pot donar un dels 

següents casos: 

 Si el vaixell porta bandera estrangera i pot ser sotmès a una inspecció MOU48, s’haurà de 

presentar com a mínim setanta-dues hores abans de l’hora prevista d’arribada. Si el 

viatge ha de durar menys de setanta-dues hores la sol·licitud d’escala s’haurà de 

presentar abans d’abandonar el port previ. 

 En els casos restants s’haurà de fer la sol·licitud al menys vint-i-quatre hores abans de 

l’hora prevista d’arribada a les aigües portuàries.  

Aquesta normativa no afectarà en circumstàncies excepcionals o altres casos d’emergència.  

 

5.5.2. Verificació del contingut 

L’Autoritat Portuària s’haurà d’encarregar de verificar que tota la informació enviada pel 

consignatari és correcta. A continuació es descriu la informació mínima que haurà de contenir 

la sol·licitud d’escala: 

 Nom del port d’escala, el qual ha de coincidir amb el DUE. 

 Nom i NIF del consignatari o persona declarant.  

 Nom, bandera, número IMO, GT i LOA del vaixell. 

 Data i hora estimada d’arribada (ETA) Estimated Time of Arrival. 

 Data i hora estimada de sortida (ETD) Estimated Time of Departure. 

 Fitxa tècnica del vaixell on entre altres dades rellevants s’hi farà constar el distintiu de 

trucada del vaixell. 

 S’indicarà si el vaixell està subjecte a una inspecció ampliada del MOU49. 

                                                           

 

 
48

 Segons l’Annex III del Real Decreto 1737/2010. 
49

 Memorandum of Understanding: Memoràndum per controlar els vaixells per part de l’estat encarregat del port, 
es va crear el 1982 per catorze països europeus i actualment està format per vint-i-set. 
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 S’indicarà si transporta fuel pesat, quitrà, betum o petroli cru pesat com a càrregues 

comercials. 

Perquè l’Autoritat Portuària pugui assignar un número d’escala, s’hauran de declarar totes les 

dades descrites anteriorment i en el cas que el consignatari hagi d’enviar la sol·licitud setanta-

dues hores abans de l’hora prevista d’arribada, també s’haurà de fer constar la següent 

informació: 

 Port i data de l’última inspecció MOU ampliada que se l’hi hagi realitzat al vaixell. 

 Descripció general i volum de la càrrega. 

 Informar de si els tancs de càrrega i de llast estan plens, buits o intertitzats. 

 Informar de les inspeccions obligatòries del vaixell i de si s’hauran de realitzar 

operacions de manteniment i reparació. 

En el cas que un vaixell vetat per l’estat espanyol o per la UE a través d’una inspecció MOU 

vulgui fer escala se li comunicarà la impossibilitat de fer-ho, utilitzant les mesures 

corresponents si persistís fent cas omís a les ordres de l’Autoritat Portuària. 

 

5.5.3. Assignació del número d’escala 

L’assignació del número d’escala es farà de forma automàtica a través del sistema informàtic de 

l’Autoritat Portuària, a través d’un missatge EDIFACT APERAK. Si el missatge enviat pel 

consignatari conté errors s’enviarà un missatge EDIFACT APERAK especificant-ho perquè el 

consignatari pugui corregir els errors en qüestió.  

D’altra banda, ja que l’AP fa la funció de finestra única, s’encarregarà d’enviar la informació de 

l’escala a l’organisme Ports de l’Estat a través d’un missatge EDIFACT BERMAN, i Ports de l’Estat 

ho remetrà a la Direcció General de la Marina Mercant i a l’EMSA utilitzant el sistema 

SafeSeaNet. Només s’enviarà a l’EMSA la sol·licitud d’escala dels vaixells que tinguin pavelló 

estranger i per tant puguin ser inspeccionats de forma ampliada per el MOU. 
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5.5.4. Modificacions de la sol·licitud d’escala 

El sistema informàtic EDI consta de processos a través dels quals es poden modificar les 

sol·licituds d’escala mitjançant un missatge EDIFACT BERMAN. Es pot modificar la informació 

relativa a un nou atracament, l’anul·lació d’escala o el reemplaçament d’escala entre altres 

coses. Seguint la mateixa base dels processos anteriors, la resposta es donarà a través d’un 

missatge EDIFACT APERAK. L’Autoritat Portuària també haurà de notificar aquestes 

modificacions a Ports de l’Estat, i aquest a la Direcció General de la Marina Mercant. 

Totes aquestes modificacions es podran dur a terme fins al moment en què l’AP reenviï 

l’assignació d’atracament o fondeig. A partir d’aquest moment l’Autoritat Portuària es 

reservarà el dret d’acceptar o no les modificacions en qüestió. 

 

5.5.5. Confirmació de l’escala 

El consignatari comunicarà la confirmació d’escala amb la funció corresponent del missatge 

BERMAN i l’Autoritat Portuària li contestarà amb un justificant de recepció (EDI APERAK) si el 

missatge no conté d’errors. Finalment, després que l’Autoritat Portuària hagi comprovat la 

sol·licitud, s’acceptarà o no l’escala del vaixell a port. A través d’aquesta confirmació es pretén 

concretar millor l’hora estimada d’arribada del vaixell. 

Per tal d’ajudar a gestionar l’atracament al port, aquesta confirmació d’escala s’haurà d’enviar 

abans de les sis de la tarda del dia hàbil anterior a l’hora prevista de l’entrada a aigües 

portuàries. Cal tenir en compte que els dissabtes també es consideraran dies hàbils, però l’hora 

límit d’enviament serà a les onze del matí. D’altra banda, no seran vàlides les conformacions 

d’escala enviades abans de les 00 hores del dia anterior hàbil. 

 

5.5.6. Assignació de l’atracament o el fondeig 

Hi ha una sèrie d’informacions necessàries per tal de poder realitzar l’atracament, i aquesta 

s’haurà de transmetre a l’Autoritat Portuària com a molt tard quan es confirmi l’escala: 

 Consignatari o companyia naviliera. 

 Port anterior i posterior que ha visitat el vaixell. 

 Nom del capità i el número de tripulants a l’entrada del vaixell a port. 
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 Indicador d’afecte a la navegació internacional. 

 El número de passatgers que porta el vaixell en cas que n’hi hagin. 

 El número de polissons que es porten a bord en cas d’haver-n’hi. 

 Informació de la mercaderia perillosa transportada i l’autorització de transport adient50. 

 Quan s’atracarà el vaixell o quan es realitzarà el fondeig, el calat màxim a l’entrada i a la 

sortida i l’activitat desenvolupada pel vaixell. 

 Quin tipus d’operació es realitzarà (referent al tipus de trànsit mercantil), si es 

transporten passatgers o càrrega, quantitat de càrrega transportada, la companyia 

estibadora i la data i hora d’inici i final de les operacions de càrrega i descàrrega. 

 La fitxa tècnica completa. 

 Informació referent a la protecció del vaixell, estipulant que es compleixen els requisits 

establerts pel codi ISPS (International Ship and Port Facility Security Code51). Per tant, 

s’haurà d’enviar el certificat vigent de protecció, el nivell de protecció actual del vaixell 

(1, 2 ò 3) i les mesures de protecció establertes en les deu últimes estades a port. 

Cal destacar que s’haurà de respectar els terminis de presentació de la declaració de residus i 

els terminis de presentació de la llista de passatgers i tripulants52. 

Una vegada s’hagin comprovat tots els documents, l’Autoritat Portuària procedirà a acceptar 

l’entrada del vaixell a aigües portuàries espanyoles, assignant un atracament al vaixell sempre i 

quan no s’hagi denegat per part de la Capitania Marítima. Aquesta autorització o denegació per 

part de la Capitania Marítima es comunicarà després de l’establiment del número d’escala i 

abans de l’assignació d’atracament. L’acceptació sempre es farà després que s’hagi realitzat la 

sol·licitud d’escala i posteriorment a la confirmació d’aquesta escala. L’horari en el qual es faran 

aquestes acceptacions és a la una del migdia i a les sis de la tarda durant els dies laborables i a 

les dotze del migdia els dissabtes. 

                                                           

 

 
50

 Regulat pel Real Decreto 230/98 i el Real Decreto 563/2010. 
51

 Codi establert per la IMO (International Maritime Organization) d’àmbit internacional i que té com a objectiu 
millorar la cooperació per detectar amenaces i adoptar mesures preventives a l’àmbit marítim. 
52

 Segons el Real Decreto 1381/2002. 
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Cal esmentar que si la Capitania Marítima no anuncia la seva decisió abans de quatre hores de 

l’ETA establert per la confirmació d’escala, s’estipularà que accepta l’entrada del vaixell a aigües 

espanyoles. Aquest procés s’anomena silenci administratiu i en el següent apartat es descriuran 

les esmenes existents a aquest53. 

Tot i produir-se aquesta acceptació, que finalment l’atracament es realitzi i que es realitzi a 

l’hora estipulada, quedarà subjecta a la disponibilitat del moll i a la preferència d’entrada 

segons les regles de torns de cada cas en concret. També cal destacar que la Capitania Marítima 

podrà canviar la seva decisió sempre i quan hi hagi una raó de pes per fer-ho. 

 

5.5.7. Autorització de l’entrada del vaixell 

 La Capitania Marítima està dotada d’un sistema de detecció de vaixells que permet detectar 

aquells que han de ser supervisats, ja sigui pel seu pavelló, el tipus de vaixell o la càrrega que 

transporten. Per aquests vaixells en qüestió, no s’aplica el procés de silenci administratiu 

descrit anteriorment i per tant no es podrà deixar entrar el vaixell a aigües en què Espanya 

exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció sense el permís explícit de la Capitania Marítima. 

En cas que la confirmació d’escala d’un vaixell es produeixi amb una anticipació menor a les 

quatre hores, tampoc s’aplicarà el procés de silenci administratiu i per tant, la Capitania 

Marítima també haurà de donar el seu permís explícit per tal de deixar entrar el vaixell a port. 

Finalment, aquells vaixells que transportin fuel, quitrà o hidrocarburs pesats també estaran 

subjectes a la decisió de la Capitania Marítima encara que no estiguin a dins de la base de 

dades del sistema de detecció de vaixells. 

 

5.5.8. Denegació de l’escala 

La Capitania Marítima també té una base de dades que informa dels vaixells que han estat 

vetats per part de la Unió Europea. Amb aquesta base de dades s’aconsegueix una ràpida 

                                                           

 

 
53

 Segons el paràgraf 2 de l’article onzè de la Orden FOM 1194/2011. 
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resposta a l’hora de denegar l’entrada a un vaixell vetat per qualsevol dels estats membres, 

informant del motiu pel qual li ha estat denegada l’entrada54.  

Aquest procés es farà de manera automàtica per part del sistema de la Capitania Marítima, 

informant a l’instant tant el personal de l’AP com el de la pròpia Capitania Marítima. 

L’encarregat de notificar al consignatari la denegació d’entrada per part de la Capitania 

Marítima i perquè s’ha dut a terme és l’AP. 

 

5.5.9. Assignació de l’atracament o fondeig 

L’Autoritat Portuària serà l’encarregada de designar l’atracament o el fondeig quan 

correspongui, seguint la seva funció de finestra única. Aquesta confirmació es farà utilitzant un 

missatge EDIFACT APERAK, comunicant-se també a Ports de l’Estat i la Direcció General de la 

Marina Mercant. 

Si es produís alguna modificació del DUE, el consignatari l’hauria d’enviar a l’Autoritat Portuària 

i aquesta crearia una nova autorització d’atracament o fondeig que substituiria l’anterior. 

 

5.5.10. Notificació del temps d’arribada o Actual Time of Arrival (ATA) 

L’Autoritat Portuària tindrà fins a tres hores després que el vaixell hagi entrat a port per enviar 

a Ports de l’Estat una notificació amb el dia i hora d’arribada, el port d’escala, el número 

d’escala assignat al vaixell, el nom del vaixell, el distintiu de trucada i el número IMO d’aquest55. 

Per la seva banda, Ports de l’Estat ho haurà d’enviar a la DGMM i a l’EMSA. 

 

                                                           

 

 
54

 Segons la Directiva 2009/16/CE de la Unió Europea. 
55

 Regulat per la Orden FOM/1194/2011. 
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5.6. Tramitació documental de les mercaderies perilloses (entrada al port per 

via marítima)  

[16] 

Aquesta etapa desglossa les comunicacions que es produeixen entre les empreses navilieres, 

els operadors de les terminals, els capitans i els agents dels vaixells, les autoritats competents 

nacionals i entre aquestes autoritats i els Estats membres de la Unió Europea. En el cas 

d’Espanya, Ports de l’Estat haurà de fer d’enllaç de comunicació, establint i mantenint els 

sistemes necessaris per tal que es pugui intercanviar tota la informació que es descriurà més 

endavant.  

L’objectiu d’aquesta etapa o procés és poder detectar i tenir controlades totes les mercaderies 

perilloses que circulin a bord d’un vaixell en aigües de la UE, a part de les que s’hagin de 

carregar en ports europeus. D’aquesta manera, a través d’aquest sistema de seguiment i 

d’informació del tràfic marítim, és possible millorar la capacitat de resposta de l’administració 

marítima en el cas que es produeixi algun problema. Amb aquest procés, si un vaixell pateix un 

accident es coneixerà perfectament la càrrega que transportava i per tant es podran aplicar les 

mesures adients, protegint el medi marí de la contaminació que en pugui sorgir. 

S’hauran de comunicar les mercaderies perilloses transportades pels vaixells amb anterioritat a 

l’arribada del vaixell a port. Aquest procés l’haurà de fer el consignatari del vaixell, encarregant-

se d’enviar la llista de la càrrega perillosa transportada (Dangerous Cargo Manifest) a la finestra 

única del port d’entrada (Autoritat Portuària). També s’haurà d’enviar un Dangerous Cargo 

Manifest a la finestra única quan el vaixell abandoni el port, quan el vaixell hagi carregat 

mercaderies perilloses, comunicant així la localització d’aquestes a bord (tal i com s’ha explicat 

a l’apartat d’exportació). 

Aquest procés es durà a terme en els següents casos: 

 Quan hagin d’entrar mercaderies perilloses al recinte portuari per via marítima i hagin 

de sortir per via terrestre utilitzant el tren o el camió. 

 Quan hagin d’entrar mercaderies perilloses al recinte portuari per via marítima i hagin 

de sortir per via marítima en un altre vaixell. 
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 Quan es transfereixin substàncies nocives líquides o mercaderies perilloses a granel, de 

forma directe entre dos vaixells (metaners per exemple) i utilitzant les instal·lacions de 

la terminal (berth to berth operations)56. 

 Quan hagin d’entrar mercaderies perilloses al recinte portuari per via marítima per ser 

consumides, dipositades o emmagatzemades a les instal·lacions fixes de les terminals 

especialitzades. 

L’operador, l’empresa naviliera, l’agent o el capità del vaixell hauran d’enviar una sèrie de 

documentació a l’Autoritat Portuària quan el vaixell transporti mercaderies perilloses o 

contaminants (Dangerous Cargo Manifest). Aquesta informació s’haurà de comunicar com a 

mínim vint-i-quatre hores abans de l’arribada del vaixell a port, quan el vaixell abandoni el port 

de càrrega si el viatge dura menys de vint-i-quatre hores o tant aviat com sigui possible si no es 

coneix el port de descàrrega (es podrà fer utilitzant un missatge EDI IFTDGN)(1)57. La 

documentació a enviar serà la següent: 

 Fitxa de seguretat completa del producte, expedida pel fabricant. 

 Dades de l’empresa que ha fabricat el producte. 

 Declaració o nota de mercaderia perillosa elaborada per l’expedidor. 

 Un telèfon de contacte o d’emergència disponible les 24 hores. 

 Altra documentació que es cregui adient per un cas en concret. 

 

 

 

                                                           

 

 
56

 Operacions de moll a moll, normalment situats a poca distància. 
57

 Regulat per l’annex I del Real Decreto 210/2004, el qual també indica a l’apartat 3 per a quines mercaderies 
s’haurà de presentar la informació descrita a continuació. 
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Una vegada l’AP ha rebut el missatge el verifica i envia una resposta mitjançant un missatge 

APERAK dient si el document era correcte o no (2). També hi ha la possibilitat de modificar la 

llista de càrrega perillosa a través d’un EDI IFTDGN (3), el qual serà verificat per el sistema 

informàtic de l’AP i contestat amb un EDI APERAK dient si el missatge tenia algun error o era 

correcte (4). Una vegada s’hagi acceptat la notificació s’enviarà a l’organisme Ports de l’Estat 

(5), que és l’autoritat competent on serà verificat pel sistema informàtic i contestat amb un EDI 

APERAK (6). Finalment Ports de l’Estat remetrà el document a la Direcció General de la Marina 

Mercant (7)(la qual ho enviarà a la Capitania Marítima del port corresponent) (8) i al sistema 

SafeSeaNet. 

Figura 15. Tramitació documental de les mercaderies perilloses (entrada al port per via marítima) 
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Per últim, les terminals de càrrega hauran d’informar a l’Autoritat Portuària on s’han ubicat les 

mercaderies perilloses descarregades, podent comunicar-ho mitjançant un missatge EDI 

HANMOV o a través d’altres mitjans telemàtics com el fax. Aquests missatges hauran de ser 

diaris durant els dies laborables i també s’haurà de comunicar la localització de totes les 

mercaderies perilloses a la terminal. 
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Capítol 6. Cas pràctic: Noliejament d’un 

vaixell  

He decidit fer aquest apartat més pràctic degut al fet que aquest estiu he estat fent pràctiques 

a l’empresa Auto Chartering, situada a la ciutat de Barcelona. Aquesta companyia es dedica als 

noliejaments58 i sobretot està enfocada a càrregues seques a granel com per exemple ciment, 

clinker, blat, carbó, guix o qualsevol altra mercaderia que pugui ser transportada a granel. 

Tot i que aquest treball està bàsicament enfocat al transport de mercaderies en contenidors, hi 

ha una sèrie de documents i processos documentals que també s’utilitzen amb aquest tipus de 

càrregues. Aquests documents són el Bill of Lading, el DUA, el T2L, la carta de crèdit (Letter of 

Credit) o l’Incoterm utilitzat per vendre la mercaderia entre d’altres. D’altra banda, a l’hora de 

tractar el despatx del vaixell s’utilitzarà el DUE, document que també ha estat descrit 

anteriorment.  

El procés de noliejament comença quan el client, que en aquest cas és Cementos Portland 

Valderrivas ens ofereix una càrrega la qual s’ha de transportar entre dos punts. En aquest cas el 

client va demanar carregar al voltant de 4000 tones de ciment a granel al Port de Barcelona per 

descarregar-la a Sharpness (Regne Unit). 

A partir d’aquí es comença a fer un procés de recerca a la base de dades de l’empresa  buscant 

vaixells que tinguin al volant de 4000 tones de pes mort i que tinguin un laycan59 adient per al 

viatge que es vol realitzar.  

 

                                                           

 

 
58

 En castellà fletamentos. 
59

 És el terme que serveix per definir el període de temps que té l’armador per posar el vaixell a disposició del 
noliejador (fletador) per realitzar un viatge en concret. 
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Figura 16. Trajecte entre Barcelona i Sharpness – Font ( Netpas Distance 3.3) 

 

Alguns dels vaixells que vam trobar disponibles són els següents: 

 MV Celine - 4709 dwt 

 MV A Plus 1 – 4650 dwt 

 MV Werra – 4200 dwt 

 MV Cabrera – 5200 dwt 

 MV Donau Ekspres II – 3900 dwt 

 MV Syrena – 4756 dwt 

 MV Am Larafale – 4650 dwt 

 MV Fulda – 4200 dwt 
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Després de negociar amb diversos armadors el flete60, l’opció més barata va ser la proposada 

per l’armador del Fehn Antares, proposant un flete de 18,75 euros per tona carregada. 

L’armador és una empresa alemanya anomenada EMS Chartering i s’encarrega tant de la gestió 

comercial com de la gestió tècnica del vaixell. Per tant, amb l’elecció d’aquest vaixell es 

carregarien fins a 4600 tones de ciment a granel, per tal de carregar de forma complerta el buc. 

A continuació es genera un document anomenat Recap (Recapitulation of the terms and 

conditions agreed), que tal i com diu el propi nom, és una recapitulació de tots els termes que 

s’han negociat prèviament per tancar el viatge. Alguns dels termes més importants negociats 

són: 

 Vessel characteristics: característiques del vaixell seleccionat. 

 Load port/Discharge port: port de càrrega i port de descàrrega. 

 Freight: preu del transport marítim (flete). 

 Loading Rate: ritme de càrrega, que en aquest cas és 24 consec wwhrs sshinc que 

significa que es carregarà durant 24 hores consecutives sempre que les condicions 

meteorològiques ho permetin i s’inclouran tant els dissabtes, com els diumenges i els 

dies festius. 

 Discharge rate: ritme de descàrrega, que en aquest cas és de 2500 mts pwwd of 24 

consec hrs sshinc, que significa un ritme de 2500 tones per 24 hores consecutives, 

incloent els dissabtes, diumenges i festius sempre que el temps ho permeti.  

 When the master has to tender the NOR61: quan pot estendre el NOR per part del capità, 

que en aquest cas és upon vessel being berthed/free pratique granted, que significa que 

el podrà entregar quan el vaixell estigui al costat del moll o quan s’hagi garantit 

l’arribada del pràctic a bord. 

 Demurrage: diners a pagar si es sobrepassa el temps establert per realitzar la càrrega i/o 

la descarrega. En aquest cas és 3800 € per day pro rata both ends i això significa que els 

diners a pagar es calcularan tenint en compte les hores, minuts i segons que s’ha 

sobrepassat al temps estipulat. 

                                                           

 

 
60

 Preu del transport marítim. 
61

 En anglès Notice of Readiness. Document que significa que el vaixell està a punt per rebre o descarregar la 
càrrega. 
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 Agent information: dades de contacte i nom de l’agent encarregat del vaixell al port de 

càrrega i al port de descàrrega.  

 

A continuació es presenta la Recap d’aquest noliejament en concret: 

MV "Fhen Antares" 

4,925 dwt on 6.22 meters  

abt 4600 tons dwcc  

loa/beam 89.95/14.40 meters  

gt/nt 2984/1598  

dutch flag / built 2012  

1 hold of 62 x 11.7 x 8.1 meters boxtype  

1 hatch of 62 x 11.7 meters  

202,000 cbft grain  

class : bureau veritas  

- acct Cementos Portland Valderrivas, Madrid or nominee     

- upto fcc with max dport draft blk cement stw dwt, 1 grade    

- Barcelona or chopt Vilanova / Sharpness 1 gsb be   

loadport/loadrate to be nominated 24 hrs before vsl's eta lport   

ows to satisfy by themselves abt restrictions bends    

tide time to be for ows acct    

 

- lc 18/19 august 2015    

- nor to be tendered wi laycan     

- freight:    

* barcelona: euro 18.75 pmt bss 24 hrs sshinc   

* vilanova/barcelona: euro 20.75 pmt bss bss 2000 mts shex    

fiot payable wi 3 bdays after s/r bs/l marked "clean on borad" but anycase bbb     

- freight deemed earned on sr bls, discountless and nor returnable ship and/or cargo lost or not 

lost     
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- loadrate    

* barcelona: 24 consec wwhrs sshinc, superholidays excluded unless used in which case time 

actually used to count bends     

* vilanova/barcelona: 2000 mts pwwd of 24 consect hrs shex eiu sat 17/mon 08  

- dischrate: 2500 mts pwwd of 24 consec hrs sshinc    

superholidays excluded unless used in which case time actually used to count bends     

2pm / 8 am for nor     

master to tender NOR upon vsl being berthed / free pratique granted . In case berth at l/d ports 

is occupied upon vsls arrival and/or free pratique is delayed for any reason other than 

vsl/owners fault , then master has the right to tender NOR from roads via tlx/radio/fax/mail 

and time to count wwww     

time actually used before commencement of laytime not to count     

time for draft survey 3 hours . anytime in excess to count as laytime     

office hours for nor 08 to 17 shinc     

- dem euros: 3800 pdpr/fd bends    

- at discharging port, cleaning of holds to be performed by receivers' personnel but if requested 

by receivers crew to assist with final sweeping free of charge      

- Arbitration in London and English law to apply     

- chabe :    

* COMA Y RIBAS, S.L.    

mic Jordi Molina    

jordi.molina@comayribas.gcatrans.com     

Tl. : +34 93 304 14 01 ? Fax : +34 93 316 83 03 - www.comayribas.com    

* msrs. sanders stevens     

mic Richard Gaskell     

Tel: +44 (0) 1453 811644     

+44 (0) 1453 811644     

Fax: +44 (0) 1453 811990     

Mobile tel: +44 (0)7800670374     

rickygask@sandersstevens.co.uk     

sandersstevens@sharpnessdock.co.uk 

http://www.comayribas.com/
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- 3.75% ttl comm     

- owise as per clean gncn 94 cp    

- subs/stem in order 

END RECAP62 

 

El pas següent a la generació de la Recap és passar tots els termes a un contracte oficial que es 

diu Charter Party63. Com que en aquest cas només es contracta el vaixell per un viatge en 

concret s’utilitza una Voyage Charter Party64, que tal i com indica el seu nom, és un contracte 

de noliejament només per un viatge. Hi ha varis tipus de Voyage Charter Party, però la més 

utilitzada és la GENCON 9465.  

Una vegada arriba el vaixell al port l’armador emet el Notice of Readiness66, document que 

significa que pot començar a contar el temps de planxa67 i per tant que es poden començar les 

operacions de càrrega. En el cas del MV Fehn Antares el Notice of Readiness va ser emès a les 

03:20 del 18 d’agost de 2015.  

Després de l’emissió del Notice of Readiness es comencen les operacions de càrrega, que tal i 

com s’ha dit anteriorment en el cas tractat es podien carregar fins a 4600 tones de ciment a 

granel.  

El document que detalla les operacions de càrrega, quan embarca el pràctic a bord del vaixell, 

quan atraca el vaixell i qualsevol altre incidència és l’Statement of Facts. Tal i com es pot 

observar a l’Statement of Facts68, el Fehn Antares va carregar 4558 tones. La càrrega embarcada 

també es pot veure al Bill of Lading, que en aquest cas és un Shipped Bill of Lading, com la 

majoria de contractes de noliejament negociats. 

                                                           

 

 
62

 Còpia adjuntada a l’Annex 2.  
63

 Contracte de noliejament entre l’armador i el propietari de les mercaderies, per el qual l’armador posa a 
disposició del noliejador el vaixell per realitzar un viatge o per un període de temps determinat a canvi d’una 
quantitat de diners. No s’introdueix a l’Annex II ja que no he pogut disposar d’una còpia a temps. 
64

 Contracte de noliejament per un viatge en concret entre dos ports seleccionats.  
65

 Voyage Charter Party més utilitzat actualment, emesa per la BIMCO (Baltic & International Maritime Council). 
66

 Còpia adjuntada a l’Annex 2. 
67

 Temps destinat a les operacions de càrrega i descàrrega del vaixell. 
68

 Còpia adjuntada a l’Annex 2. 
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Al Bill of Lading69 es poden veure una sèrie de dades del transport com per exemple qui és el 

Shipper, el Consignee, el vaixell o el port de càrrega i descàrrega tal i com s’ha explicat a 

l’apartat “3.3. Bill of Lading”.  

L’altre document utilitzat en aquest viatge és el Master’s Recepit70, document que indica que el 

capità ha rebut a bord la documentació pertinent.  

Pel que fa a la càrrega transportada, en tractar-se d’una mercaderia comunitària i que serà 

exportada a dins del Territori Duaner Comunitari Únic Europeu, no és necessari elaborar el DUA 

d’exportació ni el d’importació. Per tant, el document utilitzat serà el T2L71. 

Una vegada embarcada la càrrega el vaixell es dirigeix a Sharpness per ser descarregat. Quan el 

vaixell arribi a port en primer lloc es tornarà a emetre el Notice of Readiness72 i també 

l’Statement of Facts73. En aquest cas en qüestió, el NOR va ser emès a les 21:00 del 27 d’agost 

de 2015. 

D’altra banda, normalment l’armador no descarregarà la càrrega fins que no rebi el pagament 

del transport estipulat en el Bill of Lading, ja que la càrrega suposa una garantia de pagament. 

Una vegada pagat el cost del viatge i descarregada la mercaderia el viatge s’haurà acabat, 

acabant també la relació contractual entre les parts.  

Els documents addicionals que es poden trobar a l’Annex 2 sobre el MV Fehn Antares són els 

següents: 

 Cargo Stowage Plan: Pla de càrrega de les 4558 tones de ciment. 

 Vessel Description: descripció del vaixell ( tipus de vaixell, any de construcció, classe del 

vaixell, número IMO, bandera, port de registre, número de trucada, dimensions del 

vaixell i de les bodegues, velocitat del vaixell, característiques de la màquina...). 

 General Arrangement Plan: plànols del vaixell. 

 Drawing of the cement feeding holes: plànol de les entrades de càrrega de ciment. 

                                                           

 

 
69

 Còpia adjuntada a l’Annex 2. 
70

 Còpia adjuntada a l’Annex 2. 
71

 Còpia adjuntada a l’Annex 2. 
72

 Còpia adjuntada a l’Annex 2. 
73

 Còpia adjuntada a l’Annex 2. 
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Per tant, aquest apartat explica resumidament tot el procés de noliejament  entre armador, 

noliejador i broker, mostrant primer com es negocia el viatge i després com funciona tota la 

part operacional perquè el transport pugui dur-se a terme sense cap problema.  
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Conclusions 

Un cop finalitzat aquest treball voldria fer constar que he complert les expectatives que m’havia 

proposat. Penso que he adquirit de forma general i en certs àmbits de forma més particular un 

bon coneixement dels processos documentals de la logística portuària i marítima. 

En primer lloc, cal destacar la importància que han adquirit les evolucions tecnològiques en el 

món marítim. Com s’ha descrit al llarg del treball, avui en dia pràcticament ja no s’utilitzen els 

documents en paper, passant a ser tot per via informàtica. Això ha ajudat a accelerar els tràmits 

i el temps necessari per dur a terme les diferents interseccions necessàries per importar o 

exportar mercaderies. Per tant, l’estàndard EDIFACT mundialment acceptat ha sigut un punt 

vital per permetre la rapidesa a la que estem acostumats en les transaccions globals. 

Pel que fa als Incoterms en principi no suposaven per a mi una dificultat molt gran, ja que 

aquest tema s’ha tractat de forma molt aprofundida durant el grau i sobretot en la menció de 

negoci marítim i logística portuària feta a l’últim quadrimestre de la carrera. Tot i així resultava 

bàsic explicar què són i els diferents tipus que hi ha, ja que són els termes que s’utilitzen 

actualment, i des de fa bastants anys, en el comerç marítim per fer negocis. He pogut 

comprovar que, tant si es tracta de transport per contenidors o de càrregues transportades a 

granel, es poden aplicar. Per tant, la seva importància és molt gran ja que intervenen en tots els 

tipus de comerç marítim. També cal remarcar que engloben el comerç per carretera i fins i tot 

l’aeri i conseqüentment promocionen el transport intermodal, que cada vegada resulta més 

atractiu per les seves característiques. Amb la realització d’aquest treball he constatat que una 

de les raons per les quals el transport intermodal està creixent tant és la capacitat que tenen 

d’arribar al client final amb el menor temps possible (delivery just-in-time). Cada vegada els 

vaixells portacontenidors augmenten més la seva capacitat i cal fer les gestions més ràpides i 
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eficaces. Es tracta de reduir al mínim els costos de transport aprofitant les economies d’escala 

que proporcionen els vaixells.  

Cal destacar l’estandardització en el tema de les assegurances, tant de càrrega marítima com de 

protecció per als vaixells, que en aquest segon cas no s’ha inclòs en aquest treball. Com en 

altres aspectes del negoci marítim, aquest tema no és una excepció en l’estandardització i això 

fa que es produeixin menys discrepàncies en cas de conflicte i ajudin a la seva resolució.  

En canvi, un tema en el qual hi ha més discrepàncies és assignar la protecció mínima que han de 

tenir els propietaris  de la càrrega per part dels transportistes marítims quan es produeix algun 

accident i es perd o es malmet la càrrega. Això prové del grau de tradició naviliera del país en 

qüestió. En un país amb tradició naviliera es ratificarà les Hague/Visby Rules, conveni que, tal i 

com s’ha explicat en aquest treball, és molt més favorable als interessos dels naviliers. En el cas 

d’un país que no té aquesta tradició, es propiciarà la defensa dels interessos dels seus 

exportadors i per tant, com en el cas de Xile, es ratificaran les Hamburg Rules.  

També he pogut reafirmar la importància de la llengua anglesa al món marítim i comprovar 

que, tal i com ja sabia, pràcticament la totalitat dels documents utilitzats en el negoci marítim 

són en anglès. Actualment tots els documents estan redactats en aquesta llengua. Sens dubte 

els documents més importants del món marítim són bàsicament el Bill of Lading i els seus 

derivats (Sea and Air Waybill, Combined Transport Bills of Lading o Through Bills). 

He preferit no endinsar-me molt en el tema de les Duanes ja que és molt ampli i, tot i ser 

bastant estandarditzat a Europa, té les seves pròpies particularitats i per poder aprofundir més 

en aquest camp hauria d’haver enfocat tot el treball en aquest tema. Per tant, he preferit 

descriure aquest apartat de forma més general i entenedora, per oferir-ne una idea global i 

bàsica.  

He pogut observar que els procediments documentals específics d’exportació i importació 

segueixen la mateixa estructura base pràcticament a tot arreu. Ara bé, hi hauran moltes 

particularitats segons el país o el port de què es tracti. Per això he decidit enfocar els 

procediments en concret al Port de Barcelona, per bé que en la seva majoria poden ser 

extrapolats a qualsevol port d’interès general d’Espanya.  
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Cal esmentar que el procés de contractació del transport marítim serà pràcticament igual a 

qualsevol part del món. Però quan parlem de procediments de comunicació entre el propietari 

de la càrrega, l’operador del vaixell i la terminal portuària hi podran haver moltes més 

variacions. Això es degut a que els terminis de presentació de documents establerts tant per les 

terminals portuàries com pels operadors de vaixells dependran de cada empresa. Un clar 

exemple serien les llistes de càrrega, per les quals no s’han establert terminis mínims per 

l’enviament d’aquests documents entre les empreses que hi intervenen. També hi ha acords 

entre els operadors de vaixells i les terminals per assegurar que l’intercanvi d’informació no 

perjudica l’operativa de la càrrega.  

A través del cas pràctic, el qual ha estat basat en el Dry Cargo Chartering, he pogut constatar el 

que ja he introduït anteriorment. Tant si es tracta de transport per contenidors, com de Tanker 

Chartering o de Dry Cargo Chartering hi ha una sèrie de documents com el Bill of Lading o les 

Letter of Credit que són d’aplicació comuna. 

La possibilitat de realitzar pràctiques a Auto Chartering m’ha suposat una gran ajuda a l’hora de 

poder començar a aplicar, en el negoci marítim, els documents estudiats en aquest treball i més 

concretament en el cas pràctic desenvolupat.  

El cas pràctic també m’ha ajudat a entendre millor el negoci marítim i a tenir una visió més 

àmplia d’aquest. El treball està basat en el transport de mercaderies en contenidors i poder fer 

aquest últim apartat sobre un altre àmbit també m’ha servit per veure el negoci marítim des 

d’un altre punt de vista. En tractar-se d’una empresa relativament petita he pogut veure tot el 

procés de noliejament d’un vaixell des del punt de vista d’un broker. He pogut aprendre aquest 

procediment des del moment en què el client té una càrrega a transportar entre dos punts i 

necessita l’ajuda del broker per tal de trobar un vaixell, fins que la mercaderia és descarregada. 

Entre aquests dos moments hi ha tota una sèrie de conceptes que s’han de tenir molt clars per 

poder trobar un vaixell que compleixi totes les característiques necessàries incloent el millor 

preu possible depenent del moment en què es trobi el mercat. També s’han de tenir molt clars 

certs aspectes en la negociació de la Charter Party i estar alerta durant el transport i l’operativa 

de càrrega i descàrrega perquè no es produeixi cap incident. 
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També he pogut conèixer la rapidesa amb la que s’ha de buscar i negociar el vaixell adient per a 

un transport Tramp, ja que la majoria de les vegades les càrregues no són exclusives, la qual 

cosa significa que hi ha la competència d’altres brokers i conseqüentment qui aconsegueixi el 

millor preu, el més ràpid possible, s’endurà el noliejament.  

Cal esmentar que els processos descrits al llarg del projecte estan sotmesos a canvis constants i 

per tant queden subjectes a noves aportacions i informacions que hi pugui haver en el futur. 

Aquest treball m’ha servit per ampliar el meu bagatge teòric a partir de la formació que he 

adquirit durant el grau de nàutica i transport marítim. Alhora he pogut relacionar aquests 

coneixements amb la meva experiència durant les pràctiques a dues empreses del sector 

(United Arab Shipping Company & Auto Chartering). 

He pogut constatar que els processos documentals en la logística portuària i marítima són 

amplis, extensos i sovint complexos i que és basic tenir-ne un bon coneixement per dedicar-se a 

aquest àmbit. 

Crec que aquest projecte ha estat laboriós però útil i estic esperant poder posar en pràctica els 

conceptes apresos al llarg de la meva vida laboral. 
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Annex 1. Documents capítols 3 i 4 

A continuació s’adjunten els documents nombrats als Capítols 3 i 4 del treball. Es presenten segons 

l’ordre en què han estat esmentats durant el treball. 
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A1.1.  La reserva d’espai de càrrega al vaixell (Booking) – Font (Port de 

Barcelona) 
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A1.2.  Document Únic Administratiu (DUA) – Font (Agencia Tributaria) 
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Annex 2. Documents capítol 6 

A continuació s’adjunten els documents nombrats al Capítol 6 del treball. Es presenten segons 

l’ordre en què han estat esmentats durant el treball.  

 

A2.1.  Recap (Recapitulation of the terms and conditions agreed) 

A continuació es presenta la Recap d’aquest noliejament en concret: 

 

MV "Fhen Antares" 

4,925 dwt on 6.22 meters  

abt 4600 tons dwcc  

loa/beam 89.95/14.40 meters  

gt/nt 2984/1598  

dutch flag / built 2012  

1 hold of 62 x 11.7 x 8.1 meters boxtype  

1 hatch of 62 x 11.7 meters  

202,000 cbft grain  

class : bureau veritas  

 

- acct Cementos Portland Valderrivas, Madrid or nominee     

 

- upto fcc with max dport draft blk cement stw dwt, 1 grade    

 

- Barcelona or chopt Vilanova / Sharpness 1 gsb be   

loadport/loadrate to be nominated 24 hrs before vsl's eta lport   
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ows to satisfy by themselves abt restrictions bends    

tide time to be for ows acct    

 

- lc 18/19 august 2015    

- nor to be tendered wi laycan     

 

- freight:    

* barcelona: euro 18.75 pmt bss 24 hrs sshinc   

* vilanova/barcelona: euro 20.75 pmt bss bss 2000 mts shex    

fiot payable wi 3 bdays after s/r bs/l marked "clean on borad" but anycase bbb     

- freight deemed earned on sr bls, discountless and nor returnable ship and/or cargo lost or not 

lost     

 

- loadrate    

* barcelona: 24 consec wwhrs sshinc, superholidays excluded unless used in which case time 

actually used to count bends     

* vilanova/barcelona: 2000 mts pwwd of 24 consect hrs shex eiu sat 17/mon 08  

- dischrate: 2500 mts pwwd of 24 consec hrs sshinc    

superholidays excluded unless used in which case time actually used to count bends     

2pm / 8 am for nor     

master to tender NOR upon vsl being berthed / free pratique granted . In case berth at l/d ports 

is occupied upon vsls arrival and/or free pratique is delayed for any reason other than 

vsl/owners fault , then master has the right to tender NOR from roads via tlx/radio/fax/mail 

and time to count wwww     

time actually used before commencement of laytime not to count     

time for draft survey 3 hours . anytime in excess to count as laytime     

office hours for nor 08 to 17 shinc   

   

- dem euros: 3800 pdpr/fd bends    
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- at discharging port, cleaning of holds to be performed by receivers' personnel but if requested 

by receivers crew to assist with final sweeping free of charge      

 

- Arbitration in London and English law to apply     

 

- chabe :    

* COMA Y RIBAS, S.L.    

mic Jordi Molina    

jordi.molina@comayribas.gcatrans.com     

Tl. : +34 93 304 14 01 ? Fax : +34 93 316 83 03 - www.comayribas.com    

 

 

* msrs. sanders stevens     

mic Richard Gaskell     

Tel: +44 (0) 1453 811644     

+44 (0) 1453 811644     

Fax: +44 (0) 1453 811990     

Mobile tel: +44 (0)7800670374     

rickygask@sandersstevens.co.uk     

sandersstevens@sharpnessdock.co.uk 

 

- 3.75% ttl comm     

- owise as per clean gncn 94 cp    

- subs/stem in order 

 

END RECAP 

 

http://www.comayribas.com/
mailto:sandersstevens@sharpnessdock.co.uk
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A2.2. Notice of Readiness (Port de càrrega)  
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A2.3. Statement of Facts (Port de càrrega) 
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A2.4. Bill fo Lading 
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A2.5. Master’s Receipt  
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A2.6. T2L  
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A2.7. Notice of Readiness (Port de descàrrega) 
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A2.8. Statement of Facts (Port de descàrrega) 
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A2.9. Cargo Stowage Plan 
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A2.10. Vessel Description  
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A2.11. General Arrangement Plan  
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A2.12. Drawing of the cement feeding hole 
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