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Introducció

La conformació de blocs econòmics i la tendència d'abolir les barreres comer-

cials han obligat els països del món a crear i buscar avantatges competitius per

a enfrontar-se en unes condicions cada vegada més favorables en els mercats

internacionals.

Com a part d'aquest procés de globalització, les economies individuals dels

països tendeixen a desaparèixer. Els productes que es consumeixen en el mer-

cat intern i els productes que es presenten en mercats externs són capaços de

competir en les condicions més bones, sense considerar-ne el lloc de proce-

dència.

Per aquesta raó, els avantatges comparatius de què disposa cada país depenen

sobretot de l'abundància de certs factors productius, com per exemple el treball

i els recursos naturals, i també de les condicions climàtiques, que afavoreixen

uns processos determinats.

D'altra banda, els avantatges competitius són de caràcter dinàmic, és a dir,

varien amb el temps i s'assoleixen amb els processos de modernització. En el

desenvolupament precís d'aquests avantatges competitius, se centren els cos-

tos i els beneficis dels tractats de lliure comerç. Aquells països que tinguin més

èxit perquè desenvolupen avantatges competitius en sectors en què realment

són necesaris es beneficiaran més del lliure comerç.

Al contrari, aquells països que no s'ocupin d'identificar i promoure'n els sec-

tors competitius seran perjudicats pel lliure comerç, ja que la competència in-

ternacional tendirà a desplaçar els productors nacionals dels béns que compe-

teixen amb les importacions.

Un factor clau és el de portar els béns i serveis adequats al lloc adequat, en

el moment adequat i en les condicions desitjades, alhora que s'aconsegueix la

major contribució a l'empresa. Com defineix Peter Drucker:

"la distribució física simplement és una altra manera de dir tot el procés del negoci".

Peter F. Drucker (1969) "Physical Distribution: The Frontier of Modern Management"
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Objectius

Amb aquest document pretenem que, entre altres coneixements, l'estudiant

assoleixi els objectius següents:

1. Comprendre la importància de la logística en un mercat globalitzat.

2. Conèixer les necessitats del transport en el comerç exterior.

3. Saber com són les relacions entre compradors, venedors i operadors lo-

gístics.

4. Com són les estructures duaneres, amb especial èmfasi en la Comunitat

Europea.

5. Veure quins són els nous documents i sistemes de la Comunitat Europea

per al comerç internacional, intracomunitari i extracomunitari.

6. Conèixer quins tipus de pagament són els més utilitzats en el comerç in-

ternacional.

7. Comprendre quins riscos hi ha en l'àmbit comercial.

8. Saber com es poden cobrir aquests riscos amb les pòlisses d'assegurança.

9. Conèixer les regles internacionals INCOTERMS.

10. Veure quines plataformes logístiques es fan servir a escala internacional.

11. Quins models de transport hi ha.

12. Conèixer quins tipus d'embalatge s'utilitzen per al transport.

13. Comprendre la importància del transport multimodal.

14. Conèixer els conceptes de dipòsits fiscals, dipòsits regulars i zones franques.
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1. La internacionalització de l'empresa

1.1. L'entorn internacional actual

En la situació actual d'un mercat global, s'ha fet una realitat el que els consu-

midors busquen i accepten, cada vegada més, productes globals estandardit-

zats. Aquests tracten de maximitzar el seu poder adquisitiu i comprar el pro-

ducte de més qualitat al preu més baix possible, sense importar-los qui fabrica

el producte, amb la condició que pugui satisfer les seves necessitats.

Les operacions globals, en termes de complexitat, es caracteritzen per tenir

més incertesa, més variabilitat, menys control i menys visibilitat. El lliurament

de la mercaderia és, per tant, la conseqüència de la seva venda, per això, la

logística constitueix un element consubstancial de l'activitat comercial inter-

nacional.

En comerç exterior, es plantegen necessitats més complexes com a conse-

qüència de la distància geogràfica, les exigències reglamentàries de diferents

països, la necessitat d'utilitzar, de vegades, diferents mitjans de transport,

l'emmagatzematge que pot ser necessari abans del lliurament definitiu al cli-

ent, la reserva d'espais de càrrega, l'embalatge, i en definitiva tota la particu-

laritat del comerç internacional.

En mercats molt competitius, els terminis de lliurament solen ser molt estric-

tes. Lliurar tard una mercaderia pot significar perdre un client, per la qual cosa

coordinar correctament totes les activitats que cal dur a terme en el procés des

que s'inicia una operació fins que s'acaba constitueix una tasca fonamental per

al bon fi de l'exportació. Aquesta tasca de coordinar totes les fases necessàries

perquè el client rebi en el temps i la manera acordats la seva mercaderia és el

que entenem per logística.

La Unió Europea és la primera potència comercial, ja que representa el 20% de les im-
portacions i les exportacions mundials. La Unió és, per tant, un protagonista essencial
en els esforços per liberalitzar el comerç mundial en benefici tant dels països rics com
dels països pobres.

L'increment del comerç impulsa el creixement mundial, la qual cosa afavoreix a tots. Els
consumidors disposen d'una gamma més àmplia de productes. La competència entre els
productes locals i els productes importats fa que descendeixin els preus i n'augmenti la
qualitat. Liberalitzar el comerç permet que els productors més eficients competeixin en
condicions d'equitat amb els seus competidors d'altres països, els governs dels quals han
de reduir els drets d'importació que protegeixen les empreses nacionals.

Qualsevol empresa exportadora haurà de planificar i coordinar les funcions

següents relacionades amb la logística:

1) Aprovisionament de materials
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2) Fabricació: transformació de les matèries primeres en productes acabats

3) Emmagatzematge i distribució

Logística és un conjunt d'activitats funcionals (transport, emmagatzematge,

etc.) que es repeteixen moltes vegades al llarg del flux de transformació d'un

producte, des de les matèries primeres fins que aquest producte està acabat,

amb la qual cosa s'afegeix valor per al consumidor. També hi ha un canal invers

de la logística quan s'efectuen devolucions o els productes finalitzen el seu

cicle de vida.

S'entén per logística el procés de planificació, instrumentació i control

del flux físic i d'informació; i també l'emmagatzematge de matèries pri-

meres, productes semiacabats i acabats, des de l'origen fins al consum,

d'una manera eficient i efectiva. En el cas del procés invers el flux, òb-

viament, també és diferent, del consum cap a l'origen.

Encara que la logística implica una despesa considerable en les empreses,

el més important no és el control o reducció dels costos, sinó la manera

d'utilitzar-la per a aconseguir un avantatge competitiu.

Es defineix com a logística internacional, quan una companyia que es

dedica a manufacturar productes en un país determinat, i desitja co-

mercialitzar-los a un altre país, a la forma que envia els seus productes

acabats des de la seva planta de producció directament al comprador

perquè aquest en faci la venda.

Amb l'aplicació de la logística en l'empresa, s'intenta que aquestes funcions no es duguin
a terme independentment, sinó d'una manera coordinada i d'una manera harmònica per
a estalviar temps i millorar la qualitat del producte i del servei al client.

La logística afegeix valor al procés de subministrament, quan l'inventari es posiciona
estratègicament per a aconseguir vendes.

Apareix un nou concepte logístic denominat ajornament logístic o geogràfic, que

es basa a fabricar i emmagatzemar un inventari d'una línia completa en un

o diversos llocs estratègics. El desplegament dels enviaments es posposa fins

al moment en què es reben les comandes del client. Amb aquest concepte

s'eliminen els riscos de predicció de l'inventari necessari i es manté el nivell

de servei als clients, alhora que es mantenen les economies d'escala en la fa-

bricació.

El venedor desitja, en tots els casos, assegurar-se el pagament de la mercaderia

d'una manera eficient. Igualment, el comprador desitja obtenir els productes

segons els termes acordats. Tots dos s'asseguren, d'una manera eficaç, el control
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en els estàndards de qualitat de producció en enviar el seu producte acabat cap

al seu comprador, la qual cosa és una raó important per a utilitzar una clara

relació contractual, encara que també té certs inconvenients, com poden ser:

• Determinar a quin país s'haurà de fer saber el desacord entre el comprador

i venedor si sorgeix.

• Hi podrà intervenir un altre país?

• Problemes per tipus canviaris, tant de països desenvolupats com de països

en vies de desenvolupament, a l'hora de liquidar el negoci (lliurament de

diners, lliurament de mercaderies).

• Problemes per polítiques d'exportació i importació dels països, polítiques

restrictives, quotes, regalies (royalties), restricció en l'exportació de tecno-

logies, etc.

D'altra banda, si la companyia escull establir subsidiaris (llicenciament) en un

altre país, també hi haurà avantatges i desavantatges. Entre els avantatges,

hi ha l'estalvi en els costos de tramesa de mercaderies. S'ha de buscar algun

país que ofereixi menys restriccions al tipus d'activitat que es desenvolupa,

en el sentit que no posi càrregues excessives en impostos o quotes. Hi haurà

avantatge si la mà d'obra és més barata i es pot capacitar a l'hora de produir

el bé.

Tot això facultarà l'empresa que n'estableix la productora perquè pugui lliurar

un producte més barat en el mercat en què abans s'exportava. En aquesta op-

ció, hi haurà el gran problema d'haver de fer una inversió alta per a establir la

planta de producció. L'altra possibilitat rau a establir un contracte de llicència

de marca a una altra empresa localitzada en l'altre país, però es pot donar el

cas que hi hagi algun tipus de regulació de l'activitat per part de l'estat.

En els grans països, els estats no participen en aquesta regulació, ja que són països pode-
rosos i rics; però en el cas dels petits, és una pràctica comuna que el govern sigui el tercer
subjecte dins de la relació de negoci, cosa que significa que imposarà certes polítiques de
llicenciament que el beneficiïn considerablement.

El llicenciament comprèn certs aspectes com aquests:

• Beneficis legals i d'inversió en certs països.

• Serà igual el producte i la qualitat fabricat per l'empresa que subscriu el

contracte?

• Hi haurà mà d'obra qualificada per a manufacturar els productes?

Aquests inconvenients i d'altres s'ajunten a l'hora de prendre una decisió com la de lli-
cenciar productes a l'estranger. A més, un dels problemes actuals en els llicenciaments és
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la transferència de tecnologies, que no totes les empreses estan disposades a fer perquè
hi ha una empresa estrangera que no es controla completament.

Finalment, hi ha qüestions com establir la regalia o cànon, de qui són els drets

si es descobreixen noves tecnologies que ajudin a desenvolupar el producte,

etc. En fi, es planteja una gran varietat de problemes i avantatges en l'expansió

d'aquest tipus de relacions comercials.

1.2. Duanes, processos d'exportació i d'importació

El comerç exterior es regeix pel principi de llibertat comercial, i només per a

algunes mercaderies, s'aplica una vigilància estadística prèvia. Per a determi-

nar el règim comercial aplicable a cada producte, cal conèixer-ne la partida

aranzelària i el país de destinació. Classificar aranzelàriament una mercaderia

és assignar-li un dels codis de la nomenclatura utilitzada aplicant unes regles

precises.

L'aranzel de duanes són les tarifes que graven les mercaderies en la importació,
l'exportació i el trànsit, i també els impostos fiscals, les disposicions complementàries i
els índexs corresponents. Està integrat, per tant, per la nomenclatura aranzelària (com-
post per capítols, partides i subpartides) i la tarifa aranzelària (el gravamen assignat a
cadascuna de les partides i subpartides).

Basant-se en la nomenclatura combinada i en l'aranzel, la Comissió de la Comunitat
Europea ha establert un aranzel integrat de les Comunitats Europees (TARIC) que inclou,
a més de la codificació de la nomenclatura combinada, subdivisions complementàries
denominades subpartides TARIC, necessàries per a la designació d'aquelles mercaderies
que siguin objecte de mesures específiques.

La unió duanera va ser una de les primeres columnes de la Unió Europea.

Amb aquesta, es van abolir els drets de duanes a les fronteres exteriors i es va

establir un sistema uniforme de taxació de les importacions. La conseqüència

va ser que els controls duaners interns van desaparèixer. Avui els duaners es

troben només a les fronteres exteriors de la Unió Europea, i no solament fan

que el comerç continuï, sinó que a més ajuden a protegir el medi ambient, el

patrimoni cultural i moltes altres coses.

La unió duanera és una zona comercial única on totes les mercaderies circulen

lliurement, tant les produïdes a la Unió Europea com les importades. Un cotxe

suec es pot enviar a Hongria sense haver de pagar drets o passar cap control

duaner. Un importador de cotxes japonesos paga un dret d'importació quan

els vehicles entren per primera vegada a la UE, però després no haurà de pagar

més ni haurà de passar més inspeccions. La Unió Europea va completar la unió

duanera l'any 1968 i va eliminar els controls duaners a les fronteres internes

l'any 1993.

La UE en fixa els aranzels d'importació i altres normes duaneres sobre la base

d'acords internacionals (majoritàriament els negociats al Consell de Coope-

ració Duanera i a l'Organització Mundial del Comerç1). En principi, aquests

acords s'apliquen a totes les importacions.

(1)http://www.wto.org/
indexsp.htm

http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.wto.org/indexsp.htm
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El tipus mitjà dels drets de duana que aplica la UE als productes industrials és el 4%,
però ofereix la possibilitat d'accedir a tipus reduïts i sovint sense drets a les mercaderies
d'economies veïnes, en vies de desenvolupament i emergents. Entre aquestes, les de la
resta dels països de l'espai econòmic europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), Suïssa,
les antigues colònies africanes, del Carib i del Pacífic (països ACP) de Gran Bretanya,
França i Portugal, i països de la conca de la Mediterrània. També hi ha regles especials per
als països en procés d'adhesió a la UE, com Bulgària, Romania i Turquia.

El treball de les duanes no acaba amb això. A més, s'ocupen de fer complir les

normes de la UE i les internacionals sobre la protecció del medi ambient, la

salut i la seguretat dels consumidors. També s'ocupen de protegir les espècies

amenaçades.

Durant crisis mediambientals, les duanes s'han encarregat de seguir la pista d'aliments
contaminats i que es retornessin al seu país d'origen. Hi ha articles, com alguns electro-
domèstics, que no es poden vendre a la UE si no compleixen unes normes determina-
des. El moment més senzill per a verificar que les mercaderies importades compleixen
les normes és en el despatx de duana.

Les duanes supervisen el comerç de vori, animals, ocells i plantes protegits, i el patrimoni
cultural per a combatre el contraban d'obres d'art. També s'asseguren de la legitimitat
de les exportacions de tecnologies sensibles que es poden fer servir per a fabricar armes
nuclears o químiques.

A més d'això, les duanes es troben en la primera línia de la batalla contra el

problema creixent de les falsificacions de mercaderies tan diverses com telè-

fons mòbils i medicines, i contra la pirateria de CD i aplicacions informàtiques.

Les duanes comunitàries permeten confiscar grans quantitats d'articles falsificats o pira-
tejats (178 milions el 2008). Els duaners han de tenir una gran experiència per a detectar
les diferències entre els pantalons texans o els rellotges de les grans marques i els que
són còpies.

Un altre punt important de l'activitat duanera és la realització d'un treball

vital de recopilació d'estadístiques. Per exemple, les duanes han de registrar les

mercaderies que han estat o que poden arribar a estar contingentades perquè

no competeixen equitativament amb els productes de la UE. Les dades que

recullen sobre els fluxos comercials ajuden els dirigents polítics a comprendre

les tendències clau de l'economia.

Una altra comesa de les duanes és verificar que les persones que viatgen amb

grans quantitats d'efectiu o quasiefectiu (com títols al portador o xecs) tenen

dret de fer-ho i no les utilitzen per a blanquejar diners. Els duaners ajuden a

combatre el tràfic il·legal d'éssers humans, drogues, pornografia i armes. I a

més, lluiten contra el crim organitzat i donen suport al treball de la policia i

dels serveis d'immigració.

Abans de 1988, les duanes de la UE feien servir cent cinquanta impresos diferents en les
relacions amb les empreses; avui utilitzen un únic document (DUA) amb un tractament
cada vegada més informatitzat. Aquesta simplificació dels procediments per a tractar més
de vint milions d'operacions de trànsit anuals s'aplica a tots els països de la UE, i també
a Suïssa, Liechtenstein, Noruega i Islàndia.

Els duaners exerceixen un paper determinant a l'hora de recaptar els drets

d'importació i l'impost sobre el valor afegit. S'encarreguen que en les importa-

cions no s'eviti el pagament de drets declarant que pertanyen a categories que

tenen aranzels més baixos. Les duanes detecten els fraus en les declaracions i
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els pagaments de l'impost sobre el valor afegit i l'evasió d'impostos especials

en articles com els cigarrets. Sense aquest treball, seria molt fàcil que hi hagués

mercaderies desaparegudes en l'economia submergida, que no entressin dins

del sistema fiscal, o que comerciants poc escrupolosos notifiquessin activitats

comercials fictícies.

Aquestes qüestions són importants no solament perquè el comerç sigui equi-

tatiu sinó també per al pressupost de la UE. En el de 2012, els drets i gravà-

mens duaners representaran el 15% dels ingressos i l'impost sobre el valor afe-

git l'11%; la resta són les contribucions dels estats membres.

1.3. Els documents en el comerç exterior

Executar una compra o una venda d'exportació o d'importació i, per tant, dis-

tribuir mercaderies internacionalment implica formular, elaborar i gestionar

un grup de quatre contractes bàsics, cada uns dels quals tracta sobre les dife-

rents operacions necessàries per a realitzar la transacció internacional. Quan

estan ben concebuts, aquests contractes influeixen de manera important sobre

el desenvolupament de la transacció.

Encara que aquests quatre contractes bàsics representen acords individuals entre les di-
ferents parts involucrades, és a dir, entre el venedor i el comprador, el portador o l'agent
transitari, la companyia d'assegurances i els bancs, no es poden separar l'un de l'altre, ja
que són complementaris.

Els diferents contractes que cal formalitzar són els següents:

• Contracte de compravenda internacional de mercaderia

• Contracte internacional de càrrega

• Contracte d'assegurança de càrrega

• Contracte internacional de pagament

Dins del marc d'aquests instruments legals, es duu a terme l'operació.

L'aplicació de cada un d'ells està ben definida i cap no pot reemplaçar els al-

tres. Invalidar un contracte altera l'equilibri i la interrelació que s'estableix en-

tre aquests, cosa que és molt important a l'hora de protegir els interessos fo-

namentals de la càrrega i de les parts involucrades segons les condicions de

cada contracte.

En la pràctica diària, hi pot no haver la correlació legal necessària entre aquests contractes,
fet que pot crear dificultats per a complir la transacció comercial internacional.

El contracte de compravenda internacional constitueix el marc legal que go-

verna la relació entre el venedor i el comprador. La materialització d'aquesta

relació es troba determinada, i algunes vegades condicionada, pel tipus de ca-

dena de distribució física internacional utilitzada per a importar o exportar les

mercaderies.
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A més de compradors i venedors, en aquestes operacions prenent part partici-

pants diversos. Els drets i obligacions i les immunitats i privilegis de les parts

estan estipulats en els diferents contractes i en altres documents (factures, cer-

tificats, formularis, etc.).

Els béns es mouen al llarg de la cadena de distribució física internacional, sia

sota la responsabilitat total de l'exportador, de l'importador o d'altres com-

binacions d'ambdós. Aquesta cadena comporta manipular i emmagatzemar

mercaderies durant el trajecte al país exportador o importador, transbordar-les

d'un transportador a un altre, i fins i tot vendre les mercaderies a un altre client

durant el viatge, amb la qual cosa hi ha un canvi de destinació final.

Un contracte es realitza quan dues parts arriben a un acord sobre una transacció de ven-
da. El que és essencial és que les dues parts estiguin en completa harmonia. En principi,
aquestes dues parts són lliures de decidir entre elles com serà subscrit el contracte –quins
preus es carregaran, de quina manera, quin serà el sistema de pagament, quines funci-
ons es realitzaran i qui les farà, qui suportarà riscos i quins riscos seran, etc. Aquest és el
principi de llibertat de contracte. És un principi no absolut, cada vegada hi ha més regu-
lacions governamentals o d'altres que han de ser observades. Conceptes com el contracte
"just i raonable" i la protecció dels consumidors estan recollits per la legislació.

Molts contractes especificaran simplement les quantitats exactes de mercade-

ries demanades i el preu exacte per a trametre-les en un temps determinat.

Només quan les sumes són significatives o el detall és particularment com-

plex, les parts faran l'esforç d'establir per escrit en el contracte tots els drets

i obligacions. En lloc d'especificar cada cosa detalladament, les parts utilitza-

ran probablement les denominades condicions generals estàndard. Són termes

estandarditzats que permeten a les parts referir-se a un joc de regles preesta-

blertes que poden ser incloses en el contracte. Cal conèixer què signifiquen

aquestes condicions generals estàndard abans de subscriure el contracte.

Els contractes de compravenda internacional de mercaderies comporten sem-

pre manipular i transportar gèneres; per tant, impliquen certs riscos davant

dels quals les parts normalment es volen assegurar. Determinar quina de les

parts involucrades en el contracte de compravenda internacional de mercade-

ries haurà d'assegurar la mercaderia en cada etapa del trajecte del transport, el

tipus de cobertura de risc que s'haurà de subscriure i qui atendrà el pagament

del contracte d'assegurança respectiu són parts importants de les estipulacions

del negoci comercial.

Els INCOTERMS utilitzats en un contracte de compravenda internacional de

mercaderia determinen quina de les dues parts (venedor o comprador) té

l'obligació d'assegurar la mercaderia, quin tipus de pòlissa s'ha d'adquirir i qui

paga la prima d'assegurança.

Vegem a continuació els esquemes dels documents que hi ha en el comerç

intracomunitari i el comerç extracomunitari:
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El comerç exterior es regeix pel principi de llibertat comercial, això vol

dir que inicialment totes les mercaderies són susceptibles de ser impor-

tades o exportades. En alguns casos hi ha mercaderies que estan sotme-

ses a vigilància prèvia.

En la Comunitat Europea, les mercaderies sotmeses al règim de vigilància prè-

via requereixen per a la seva importació la presentació del document Notifi-

cació prèvia d'importació (NOPI) si la mesura de vigilància és de caràcter na-

cional i l'expedició del Document de vigilància comunitària si la mesura és

comunitària (DOVI). Les mercaderies sotmeses al règim d'autorització estan

subjectes a restriccions comunitàries i necessiten una llicència d'importació.

Les mercaderies sotmeses a restriccions nacionals podran requerir la concessió

del document denominat Autorització administrativa d'importació.

Declaració INTRASTAT

Vegeu: www.aeat.es/aduanas/

http://www.aeat.es/aduanas/
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En ocasions excepcionals es produeixen embargaments comercials. El règim

d'importació enfront d'un determinat país pot ser objecte de modificacions

com a conseqüència de la imposició d'embargaments comercials decretats per

organismes internacionals o per instàncies comunitàries. En aquests supòsits,

el règim comercial es regeix per les normes específiques que s'estableixin.

1.4. La utilització de noves tecnologies

Un aspecte clau és el de sincronitzar la cadena de subministrament, per la

qual es busca coordinar el flux de materials, productes i informació entre els

participants de la cadena, reorganitzant les operacions internes de les empreses

per a aprofitar al màxim la capacitat general de la cadena.

Per a això, es fa necessari utilitzar adequadament les noves tecnologies en el

procés de logística internacional. Veurem aquest aspecte en dos vessants: el

relatiu a la comunicació entre l'Administració i les empreses (B2G o business to

government) i el relatiu a la connexió entre empreses (B2B o business to business).

Per part de l'Administració de Duanes, el processament informàtic dels docu-

ments de trànsit mitjançant el nou sistema informatitzat de trànsit (NSIT),

llançat el 2003, és un primer pas important cap a la meta final de no fer ser-

vir cap paper en la tramitació. Els estats membres, i també Bulgària, Romania

i Turquia, han aplicat progressivament les diferents fases del sistema. La UE

i els seus estats membres fan grans inversions per a continuar avançant en

l'automatització dels procediments duaners.

El projecte NSIT cobreix els procediments de trànsit realitzats a l'empara de la declaració
DUA (Document únic administratiu) –independentment de la forma de transport utilit-
zat– i inclou els procediments simplificats aplicats en les duanes de partida i de destina-
ció. Totes les duanes espanyoles estan connectades amb el NSIT. Ha estat un dels països
pioners en la fase d'implantació del NSIT i ha exercit un paper important en l'èxit del
projecte.

A tota hora, la UE equilibra l'objectiu que comerciar i viatjar sigui fàcil amb la

necessitat que els duaners recopilin estadístiques i verifiquin els contenidors,

per exemple, perquè poden amagar armes o servir per a traficar amb éssers hu-

mans. L'automatització, utilitzant entre d'altres escàners per a inspeccionar els

contenidors, pot contribuir a aquest objectiu i fer que els controls de seguretat

siguin més rigorosos, sense l'inconvenient de registres manuals prolongats.

Per part de les empreses, el comerç electrònic es va iniciar amb l'intercanvi

electrònic de dades (EDI), però l'ús d'Internet va guanyant terreny en la rela-

ció comercial cada vegada més. Aquesta modalitat ens ofereix nous canals de

comunicació, intercanvi i selecció d'informació, cosa que facilita, a més, la

implantació d'estratègies de cooperació i propicia l'aparició de nous interme-

diaris. Les empreses fan servir Internet per a dissenyar, vendre i distribuir els

seus productes.

En l'àmbit de la logística internacional, el fet de disposar d'un portal a la xarxa permetrà
a l'empresa comunicar-se directament amb els clients i que aquests coneguin la situació
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dels productes que han adquirit. La connexió de les bases de dades de l'empresa amb
les dels transitaris i els operadors logístics oferirà als clients una traçabilitat completa
de les mercaderies que els permetrà conèixer la data d'arribada i avançar-se als possibles
problemes que puguin sorgir en la tramesa. Internet és doncs una eina imprescindible
en la logística internacional actual.
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2. Els riscos del comerç exterior i la seva cobertura

2.1. Formes i mitjans de pagament internacional

Per formes de pagament entenem com, quan i on s'efectua el pagament en fun-

ció del temps. Es pot fer abans de lliurar el bé o servei, en el mateix moment

del lliurament o després de lliurar-lo. Evidentment, hi pot haver casos en què

la forma de pagament sigui una composició de les tres possibilitats indicades.

Per mitjans de pagament entenem els instruments que es poden fer servir: paga-

ment en efectiu, xecs personals o bancaris, girs d'efectes, ordres de pagament

simples o transferències, remeses simples o documentàries, i cartes de crèdit

documentàries.

En la taula següent es desglossen els diferents mitjans de pagament més usuals

en les operacions de pagament internacionals.

2.1.1. Ordre de pagament

També es denomina ordre de pagament simple o transferència i és la instrucció

donada per una entitat financera (emissora) a una altra corresponsal (pagado-

ra) perquè efectuï un pagament d'un import determinat a una persona deter-

minada (beneficiària) després que s'acrediti prèviament seguint les instrucci-

ons d'un tercer (ordenant).

La legislació permet que una persona física o jurídica emeti ordres de transferència contra
els saldos propis per a pagar els seus deutes a l'exterior, amb la qual cosa l'ordenant es
transforma en emissor i ordenant, i adquireix la responsabilitat plena davant de tercers.

El pagament es realitza al beneficiari després de l'acreditació prèvia de la seva personalitat,
de la qual es pot sol·licitar constància i/o rebut. L'ordenant i el beneficiari són totalment
aliens i no poden resultar perjudicats per possibles problemes de no-provisió de fons o
manca de saldo suficient en els comptes de l'emissor i pagador.
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2.1.2. Xec bancari

És un instrument de gir entre el lliurador (emissor) i el lliurat (pagador) a favor

d'una persona determinada o a l'ordre d'aquesta.

S'ha de tenir en compte que el xec bancari, en el negoci internacional, sol tenir una
validesa de sis mesos. Una vegada transcorregut aquest període, requereix la confirmació
del lliurador. Igual que el que hem indicat en l'apartat anterior, la legislació permet que
una persona física o jurídica emeti xecs contra els saldos propis.

2.1.3. Remeses

Aquest mitjà de pagament, utilitzat especialment en les transaccions comer-

cials que es duen a terme entre països desenvolupats, està molt estès, ja que

el venedor està disposat a enviar la mercaderia sense que el pagament li sigui

garantit des del començament (com ocorre amb el crèdit documentari).

Tanmateix, pot passar que el venedor vulgui prendre precaucions per a certes trameses,
com per exemple assegurar-se que el comprador no pugui disposar dels documents de
propietat de la mercaderia fins que n'hagi pagat el preu, o si escau, fins que accepti una
lletra de canvi o es comprometi a efectuar el pagament amb caràcter irrevocable.

L'estesa utilització d'aquesta forma de pagament es deu principalment, entre

altres factors, als següents:

• Un desenvolupament més extens de les transaccions internacionals i de la

situació econòmica dels països.

• Una competència internacional més forta.

• La possibilitat de les companyies estatals d'assegurances de cobrir-se dels

riscos polítics i econòmics. En el cas d'Espanya, aquest servei el presta el

CESDE.

Hi ha dues classes de remeses:

a) Remesa simple. És la tramesa d'una o diverses lletres de canvi, pagarés a

l'ordre, xecs, rebuts o altres documents anàlegs que permeten cobrar una suma

de diners especificada en aquests documents, que es denominen documents

financers.

b) Remesa documentària. És la tramesa de documents (factures comerci-

als, documents de transport, llistes de pesos, certificats d'origen, pòlisses

d'assegurances, certificats sanitaris, etc.) denominats comercials que, tant si

acompanyen els efectes com si no, han de ser lliurats al comprador pel seu

banc contra pagament o acceptació d'un o diversos efectes, una carta de com-

promís o un trust receipt (rebut en fideïcomís).

Perjudicis

Igual que en l'ordre de paga-
ment, el comprador del xec
(ordenant) i el beneficiari són
aliens als perjudicis que poden
derivar de la manca de fons
entre lliurador i lliurat.
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Les remeses i el cobrament de les remeses documentàries implica la intervenció d'entitats
financeres. Per a un millor desenvolupament d'aquest instrument la Cambra de Comerç
Internacional (CCI) ha elaborat les Regles Uniformes per al Cobrament de Paper Comercial
que són reconegudes i acceptades per la majoria dels bancs de tot el món.

2.1.4. Crèdits documentaris

En qualsevol transacció internacional, el venedor es vol assegurar que cobrarà

–sobretot si tenim en compte que és molt freqüent que ambdues parts no es

coneguin. Igualment, el comprador espera rebre la mercaderia en el termini

previst i segons les condicions de lliurament pactades. El crèdit documentari

(letter of credit, L/C) o CD, és un mitjà de pagament sota la tutela de les entitats

financeres que té la finalitat de garantir a les parts que es complirà el docu-

ment, els terminis i el pagament.

La responsabilitat i les maneres d'operar estan especificades en les Regles i usos uniformes
per a crèdits documentaris (RUU), publicades per la Cambra de Comerç Internacional. El
mateix tractament tenen les cartes de crèdit stand-by, que són un aval d'execució.

És un mitjà de pagament internacional que permet, com a instrument finan-

cer, una sèrie de combinacions i garanties de cobrament dins de la pluralitat

de formes dels contractes de compravenda, però sense tenir una relació directa

amb la mercaderia. L'objecte principal del crèdit documentari és la materialit-

zació del pagament si es compleixen les condicions que s'hi estableixen refe-

rents a documents i terminis, però mai referent a les mercaderies. Es defineix

d'acord amb els següents termes acceptats en l'àmbit internacional per tots els

països de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

• És un conveni mitjançant el qual l'emissor (banc) obra a petició d'un client

(subjecte ordenant) atenent segons les seves instruccions.

• S'obliga el pagament a un tercer (anomenat subjecte beneficiari), a la seva

ordre de pagament, o a l'acceptació de lletres de canvi (girs) per les quals

opti el beneficiari.

• L'emissor, a més, autoritzarà una altra entitat bancària perquè s'efectuï el

pagament, i pagar les lletres de canvi o girs quan sigui necessari.

• Aquesta negociació entre les parts s'estableix sobre la base dels documents

exigits prèviament, i solament quan els termes i les condicions de la carta

de crèdit siguin acceptats, i complerts, per totes les parts implicades.

El crèdit documentari és el mecanisme internacional que protegeix més bé els

interessos de totes les parts implicades en la transacció, sigui quina sigui la

seva naturalesa, i sempre que les mercaderies i béns no constitueixin un perill

internacional, una estafa, o posin en dubte la seguretat econòmica i política

dels territoris adscrits a l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

Un crèdit documentari pot ser emès de dues maneres:
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• Revocable. Poden ser modificats o anul·lats pel banc emissor en qualse-

vol moment i sense necessitat d'avís previ al beneficiari, encara que, no

obstant això, aquest queda obligat per tots els compromisos de pagament,

negociacions o acceptacions que tinguin lloc amb anterioritat al rebut de

la corresponent modificació o anul·lació. Atesa la seva arbitrarietat mani-

festa, resulta obvi que aquest tipus de crèdits no s'acostuma a utilitzar. De

fet, el mateix article 6 de les Regles i Usos Uniformes de la Cambra de Comerç

Internacional determina que tot crèdit haurà d'indicar clarament si és re-

vocable o irrevocable, i que si manca tal indicació el crèdit serà sempre

considerat com a irrevocable.

• Irrevocable. Constitueixen el compromís assumit pel banc emissor, en tot

el context d'obligacions contingudes en el crèdit, a favor del beneficiari

i de la resta de les parts intervinents. Aquesta situació pot quedar reforça-

da si s'afegeix la confirmació del crèdit per un tercer banc, banc confirma-

dor, que constitueix el compromís en ferm d'aquest últim addicional al

del banc emissor en obligar-se de la mateixa manera, sempre que els do-

cuments requerits hagin estat presentats al banc confirmador i complerts

els termes i condiciones exigides en el crèdit.

Essencialment hi ha sis classes de clàusules en els crèdits documentaris:

1)�Carta de crèdit. Autoritza el beneficiari a emetre girs amb càrrec al banc

emissor fins a un import determinat, en una o diverses vegades.

2) Transferible. En aquest cas el beneficiari pot donar instruccions a la seva

entitat bancària perquè el crèdit sigui utilitzat de manera parcial, o totalment

per un o més beneficiaris del seu país o d'un altre país. Sempre ha de figurar

l'esment de "transferible" en algun lloc del document perquè tingui efectivitat.

3) Clàusula vermella. Aquest tipus de modalitat de crèdit documentari permet,

al subjecte exportador, el fet de beneficiar-se d'una bestreta total, o parcial,

d'import del crèdit.

4) Clàusula verda. Posseeix similituds amb el crèdit amb clàusula vermella,

però es basa en l'obligació addicional per al beneficiari, de presentar docu-

ments justificatius que acreditin que aquest està en possessió de la mercaderia,

o que la mercadera es troba, almenys, en la seva fase de fabricació.

5)�Revolving o rotatiu. En aquest cas ens indica que el crèdit queda automà-

ticament renovat per a la seva utilització, en els mateixos termes i les matei-

xes condicions anteriors, tantes vegades com el document del crèdit ens ho

especifiqui. Pot ser de tipus acumulatiu, per la qual cosa l'import no utilitzat

s'acumula per al termini següent, o no acumulatiu quan les quantitats no uti-

litzades queden anul·lades en cancel·lar el crèdit.

http://www.elcomercioexterior.net/formas-de-pago/que-es-una-carta-de-credito/ocarta de credito
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6)�Back to back. Aquest acord s'ha d'establir quan el banc obre un crèdit que

està protegit per un altre crèdit més important, i que prèviament s'ha realitzat

a favor de l'ordenant.

Es detalla a continuació un quadre resum dels crèdits documentaris:

Resum de crèdits documentaris

2.2. Assegurances

La pòlissa d'assegurança és el document que descriu el tipus d'assegurança con-

tractada i que defineix els drets de les parts, sempre respecte d'un fet determi-

nat, el sinistre, fet que d'altra banda no se sap amb certesa si es produirà, però

que és possible.

Els tipus de pòlissa d'assegurança són els següents:

• Pòlissa provisòria o definitiva

• Pòlissa flotant

• Pòlissa per temps o viatge determinat

Les modalitats de trajectes poden ser les següents:

• De port a port

• De dipòsit a port

• De dipòsit a dipòsit

• De port a dipòsit

Les modalitats de cobertures són les següents:

Cobertura

La cobertura és l'element
essencial del contracte
d'assegurança de càrrega. So-
bre això, s'ha d'intentar tenir la
cobertura més àmplia possible,
encara que els asseguradors la
poden limitar perquè pot esde-
venir antieconòmica.
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Clàusula�A�(tot�risc)

És la cobertura que empara els béns assegurats contra tot risc de pèrdua o dany

que, per causes externes, fortuïtes o imprevisibles, puguin sofrir aquests béns,

amb l'exclusió del vici intern i dels riscos derivats de vagues, guerres, mines,

torpedes, armes atòmiques o contaminació radioactiva.

Clàusula�B

Cobreix les circumstàncies següents: foc o explosió, varada, encallament, en-

fonsament o sotsobre del vaixell, bolc o descarrilament del mitjà de transport

terrestre, abordatge del vaixell amb qualsevol objecte que no sigui aigua, des-

càrrega del carregament en un port d'arribada forçosa, terratrèmol, erupció

volcànica, llamp, escombrada de coberta per acció del mar, entrada d'aigua al

lloc d'emmagatzematge de la mercaderia i pèrdua d'un embalum si cau durant

la maniobra de càrrega o descàrrega.

Clàusula�C

Té una cobertura reduïda respecte de les anteriors.

Cobertures�addicionals

Les clàusules B i C poden afegir les cobertures següents:

• Robatori, furt i falta de lliurament

• Danys per mullada d'aigua dolça, de mar o d'ambdues

• Rovell i oxidació

• Vessament

• Ruptures, bonys i raspadures

Clàusula�SRCC�(social�risks�and�civil�commotions)

Cobreix els riscos de guerra, vaga, tumults populars o commocions civils.

2.2.1. Responsabilitats de l'operador en cada forma de transport

Es detallen en les taules següents les responsabilitats de cada operador per a

cada forma de transport internacional.
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3. L'operativa de comerç internacional

3.1. Els INCOTERMS

Com ja hem dit més amunt, els contractes de transport tendeixen a ajustar-se

a l'INCOTERM amb què han estat negociades les mercaderies, d'acord amb el

contracte de compra. Els INCOTERMS estableixen regles internacionals que

permeten interpretar i solucionar els problemes derivats d'un coneixement

imprecís de les pràctiques comercials utilitzades als països del comprador i el

venedor, segons les regles oficials de la Cambra de Comerç Internacional (CCI)

per a interpretar els termes comercials. La versió actual dels INCOTERMS és

2010 que s'aplica a partir de l'1 de gener de 2011.

Els INCOTERMS són pràctiques que al llarg dels anys s'han popularitzat dins de les rela-
cions comercials i els mercats internacionals a fi d'establir un patró comú en aquestes
transaccions internacionals que intenten universalitzar els costums comercials a l'hora
d'establir acords i resoldre diferències.

Si analitzem el món comercial globalment, trobem que constitueix una xarxa

intrínseca de connexions que es regeixen per la voluntat de les parts que fan

negocis. Per la mateixa raó, l'estat i els particulars han evolucionat comercial-

ment en les seves pràctiques i han imposat els anomenats pràctiques comercials

o costums comercials. Els INCOTERMS són unions o reculls d'informació dels

ens encarregats de documentar les transaccions comercials més utilitzades. Ai-

xí, amb el transcurs del temps, s'han agrupat les conductes més usades pels

comerciants o subjectes comercials, que han desembocat en allò que avui dia

es coneix amb aquesta denominació.

L'any 1936 s'inicien aquests esforços en el si de la Cambra de Comerç Internacional, i
posteriorment s'hi han anat introduint esmenes fins a avui. Els darrers canvis realitzats
fins a arribar als INCOTERMS 2010 han estat motivats, evidentment, pel fet que les relaci-
ons comercials no són el mateix avui dia que fa cinquanta anys. Actualment, les transac-
cions comercials són eficaces en molt menys temps i sense necessitat que els diners passin
de mà en mà per a perfeccionar el negoci.

Termes com correu electrònic, lísing, facturatge, entre d'altres, són freqüents dins

d'aquesta societat comercial. Cal, llavors, que els INCOTERMS s'adaptin a les

necessitats actuals pel que fa als contractes que regulen les pràctiques comer-

cials en general.

A més, s'ha d'afegir el cas dels transports dins dels INCOTERMS, ja que són

molt comuns, dins del comerç i el transport multimodal, aspecte que cal in-

cloure dins de les noves regulacions. Els contractes de transport, per tant, ten-

deixen a ajustar-se a l'INCOTERM amb què han estat negociades les mercade-

ries, d'acord amb el contracte de compra.
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Els INCOTERMS estableixen doncs regles internacionals que permeten inter-

pretar i solucionar els problemes derivats d'un coneixement imprecís de les

pràctiques comercials utilitzades als països del comprador i el venedor, segons

les regles oficials de la Cambra de Comerç Internacional (CCI) per a interpretar

els termes comercials INCOTERMS 2010.

Els INCOTERMS s'agrupen en quatre categories: E, F, C, D.

• Termes�en�E

El venedor posa les mercaderies a la disposició del comprador en els locals

del venedor; això és un lliurament directe a la sortida.

• Termes�en�F

Al venedor se li encarrega que lliuri la mercaderia a un mitjà de transport

triat pel comprador; això és un lliurament indirecte sense pagament del

transport principal.

• Termes�en�C

El venedor contracta el transport, però sense assumir el risc de pèrdua o

dany de la mercaderia o de costos addicionals pels fets esdevinguts després

de la càrrega i despatx; això és un lliurament indirecte amb pagament del

transport principal.

• Termes�en�D

El venedor suporta totes les despeses i riscos necessaris per a portar la mer-

caderia al país de destinació; això és un lliurament directe a l'arribada. Els

costos i els riscos es transmeten en el mateix punt, com els termes en E

i els termes en F.

Les tres funcions essencials dels INCOTERMS, que eviten malentesos en-

tre compradors i venedors de les cultures i tradicions més diverses, són

els documents o missatges electrònics equivalents, la transferència de ris-

cos i la divisió dels costos. Respecte dels primers, ha de quedar molt clar

quins documents ha de lliurar el venedor al comprador amb la mercaderia.

Aquests documents són els següents:

– Comprovant de lliurament

– Document de transport

– Certificat d'autenticitat

– Certificat fitosanitari, etc.

A escala internacional, les transaccions comercials es duen a terme sota els INCOTERMS,
que són les diferents possibilitats de realitzar un intercanvi comercial internacional, en
què, a més de precisar les característiques de la mercaderia i qui assumeix els costos del
transport, es determina el lloc en què la responsabilitat sobre aquesta passa del venedor
al comprador.

Els INCOTERMS regulen els drets i les obligacions del comprador i el venedor,

els quals queden recollits en el contracte de compravenda i són els següents:
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• Subministrar la mercaderia i pagar el preu.

• Obtenir les llicències, les autoritzacions i les formalitats duaneres relatives

a l'exportació i a la importació de les mercaderies.

• Contractar el transport i l'assegurança.

• Determinar el temps, la forma i el lloc de lliurament i recepció de les mer-

caderies.

• Determinar el temps, la forma i el lloc de la transmissió de riscos del ve-

nedor al comprador.

• Establir el règim de repartiment de despeses.

• Establir el règim de comunicacions que han de cursar les parts durant

l'execució del contracte.

• Provar el lliurament de les mercaderies i l'obtenció del document de trans-

port.

• Establir el règim de comprovació (de qualitat, mesura, pes i recompte),

embalatge, marcatge i inspecció previ a l'embarcament de les mercaderies.

• Establir altres obligacions inherents a cada terme comercial.

Tanmateix, els INCOTERMS no regulen els punts següents del contracte de

compravenda:

• Capacitat de les parts.

• Vicis del consentiment.

• Validesa del contracte.

• Responsabilitat del venedor per la mort o lesions corporals causades a una

persona per les mercaderies venudes.

• Regles d'interpretació de les manifestacions de les parts.

• Validesa dels usos adoptats per les parts.

• Règim de modificació del contracte.

• Supòsits de resolució total o parcial del contracte (ruptura).

Responsabilitats

Actualment, es pot observar
que s'utilitzen més freqüent-
ment aquells INCOTERMS en
què la responsabilitat del ve-
nedor sobre el transport i so-
bre la càrrega acaba a la seva
bodega, a la bodega del com-
prador o en la destinació final
acordada.
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• Accions del venedor en el supòsit que el comprador es negui a rebre la

mercaderia o a pagar el preu.

• Accions del comprador en el supòsit que el venedor no lliuri la mercade-

ria, o la lliuri tard, amb absències o en excés, o no lliuri els documents

acreditatius de la seva propietat i del transport.

• Moment i manera en què es transmet la propietat de les mercaderies del

venedor al comprador.

• Accions del comprador contra el venedor en el supòsit que sigui torbat en

la propietat de la mercaderia.

• Temps, forma i lloc del pagament del preu.

• Dret aplicable al contracte.

• Jurisdicció competent en cas de conflicte.

Actualment, amb més freqüència, s'utilitzen aquells INCOTERMS en què la

responsabilitat del venedor, sobre el transport i sobre la càrrega, acaba en el

seu celler o en el celler del comprador o en la destinació final acordada.

De dins dels articles citats en la Convenció, es poden extreure els elements

més importants per a entendre-la:

• Promou la igualtat, el benefici mutu i el foment de les relacions entre els

estats.

• Determina la uniformitat en les relacions comercials per a esquivar els obs-

tacles econòmics i jurídics que presenten els diferents estats i legislacions.

• S'aplica als contractes de compravenda de parts que es troben en estats

diferents.

• Hi ha un àmbit d'acció ben definit.

• Intenta establir un equilibri per a aconseguir la bona fe entre les parts.

• Estableix les condicions mínimes per a acordar un contracte (requisits).

• Un dels elements importants en la compravenda és que el contracte es

perfecciona quan l'altra part accepta sense que abans s'hagi retirat l'oferta.

• Es consideren com uns elements importants i inalterables de l'oferta el

preu, el pagament, la qualitat, la quantitat de les mercaderies, el lloc i
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les dates de lliurament, la responsabilitat de les parts i la solució de les

controvèrsies.

• Estableix el termini d'acceptació segons la proposta de l'oferent i els dies

en què s'efectua o no la comunicació d'acceptació per part del destinatari.

• Inclou els termes de resolució contractual i les seves conseqüències, a més

de les maneres d'extingir el contracte.

• El lliurament de la mercaderia per part del venedor és una de les obligaci-

ons principals.

• Es detallen més específicament els usos o aplicacions d'aquests (contracte,

lliurament, transport, assegurances, terminis...).

• El termini màxim per a reclamar la inconformitat del comprador és de dos

anys si les mercaderies no suggereixen un termini de caducitat evident.

• Es parla dels elements de què disposa el comprador per a reclamar

l'incompliment.

• Es parla d'obligacions del comprador, com el preu que ha de pagar i la

recepció de la mercaderia.

• A ambdues parts, es dóna la prerrogativa de cobrar els danys i perjudicis

que derivin del contracte.

• Es preveu que una part no compleixi si se sap que l'altra no complirà.

• S'apliquen interessos al rescabalament.

• Finalment, ningú no està obligat a complir coses impossibles.

3.1.1. Descripció dels INCOTERMS

Hi ha dos tipus d'INCOTERMS 2010, els multimodals (7) i els que únicament

regeixen per a vies navegables (4).

Els�multimodals�són:

• EXW: ExWorks (Lliurat en lloc convingut del venedor)

• FCA: Free Carrier (Franc a transportista)

• CPT: Carriage Paid to (Transport pagat fins a lloc de destinació)

• CIP: Carriage and Insurance Paid (Transport i assegurança pagats fins a lloc

de destinació)

• DAT: Delivered at Terminal (Lliurat a terminal)
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• DAP: Delivered at Place (Lliurat en lloc convingut)

• DDP: Delivered Duty Paid (Lliurat amb drets pagats)

Els�marítims�i�fluvials:

• FAS: Free Alongside Ship (Franc a moll)

• FOB: Free on Board (Franc a vaixell)

• CFR: Cost and Freight (Cost i noli)

• CIF: Cost, Insurance and Freight (Cost, assegurança i noli)

A continuació, es detallen els INCOTERMS 2010 amb les respectives respon-

sabilitats per part de comprador i venedor:

EXW:�a�peu�de�fàbrica�(lloc�convingut)�del�venedor

Venedor: lliurar la mercaderia al comprador a fàbrica i avisar el comprador de

la disposició de la mercaderia.

Comprador: pagament de la mercaderia, noli intern (de fàbrica al lloc

d'exportació), duana (documents, permisos, requisits, impostos), despeses

d'exportació (maniobres, emmagatzematge, agents), noli internacional (de

lloc d'exportació al lloc d'importació), assegurança, despeses d'importació (ma-

niobres, emmagatzematge, agents), transport i assegurança (lloc d'importació

a planta).

FCA:�franc�a�transportista�(lloc�convingut)

Venedor: lliurament de la mercaderia i documents necessaris, empaquetatge

i embalatge, noli (de fàbrica al lloc d'exportació), duana (documents, permi-

sos, requisits, impostos), despeses d'exportació (maniobres, emmagatzematge,

agents).

Comprador: pagaments de la mercaderia, noli (del lloc d'exportació al lloc

d'importació), assegurança, despeses d'importació (maniobres, emmagatze-

matge, agents), duana (documents, permisos, requisits, impostos), noli i asse-

gurança (lloc d'importació a planta), demores.

FAS:�franc�a�moll�(port�de�càrrega�convingut)

Venedor: mercaderia i documents necessaris, empaquetatge i embalatge, no-

li (de fàbrica al lloc d'exportació), duana (documents, permisos, requisits, im-

postos), despeses d'exportació (maniobres, emmagatzematge, agents).
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Comprador: pagaments de la mercaderia, noli i assegurança (del lloc

d'exportació al lloc d'importació), despeses d'importació (maniobres, emma-

gatzematge, agents), duana (documents, permisos, requisits, impostos), asse-

gurança i noli (lloc d'importació a planta), demores.

FOB:�franc�a�vaixell�(port�de�càrrega�convingut)

Venedor: lliurar la mercaderia i documents necessaris, empaquetatge i emba-

latge, noli (de fàbrica al lloc d'exportació), duana (documents, permisos, requi-

sits, impostos), despeses d'exportació (maniobres, emmagatzematge, agents).

Comprador: pagament de la mercaderia, noli i assegurança (de lloc

d'exportació al lloc d'importació), despeses d'importació (maniobres, emma-

gatzematge, agents), duana (documents, permisos, requisits, impostos), noli

(lloc d'importació a planta), demores.

CFR:�cost�i�noli�(port�de�destinació�convingut)

Venedor: lliurar la mercaderia i documents necessaris, empaquetatge i emba-

latge, noli (de fàbrica al lloc d'exportació), duana (documents, permisos, requi-

sits, impostos), despeses d'exportació (maniobres, emmagatzematge, agents),

noli (del lloc d'exportació al lloc d'importació).

Comprador: pagament de la mercaderia, despeses d'importació (maniobres,

emmagatzematge, agents), duana (documents, permisos, requisits, impostos),

noli i assegurança (lloc d'importació a planta), demores.

CIF:�cost,�assegurança�i�noli�(port�de�destinació�convingut)

Venedor: lliurar la mercaderia i documents necessaris, empaquetatge i emba-

latge, noli (de fàbrica al lloc d'exportació), duana (documents, permisos, requi-

sits, impostos), despeses d'exportació (maniobres, emmagatzematge, agents),

noli i assegurança (de lloc d'exportació al lloc d'importació).

Comprador: pagament de la mercaderia, despeses d'importació (maniobres,

emmagatzematge, agents), duana (documents, permisos, requisits, impostos),

noli i assegurança (lloc d'importació a planta), demores.

CPT:�transport�pagat�fins�a�(lloc�de�destinació�convingut)

Venedor: lliurar la mercaderia i els documents necessaris, empaquetatge i

embalatge, noli (de fàbrica al lloc d'exportació), duana (documents, permi-

sos, requisits, impostos), despeses d'exportació (maniobres, emmagatzematge,

agents), noli (de lloc d'exportació al lloc d'importació), despeses d'importació

(maniobres, emmagatzematge, agents) "parcial".
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Comprador: pagament de la mercaderia, duana (documents, permisos, re-

quisits, impostos), noli i assegurança (lloc d'importació a planta), despeses

d'importació (maniobres, emmagatzematge, agents) "parcial", demores.

CIP:�transport�i�assegurança�pagat�fins�a�(lloc�de�destinació�convingut)

Venedor: lliurar la mercaderia i els documents necessaris, empaquetatge i

embalatge, noli (de fàbrica al lloc d'exportació), duana (documents, permi-

sos, requisits, impostos), despeses d'exportació (maniobres, emmagatzematge,

agents), noli i assegurança (de lloc d'exportació al lloc d'importació), despeses

d'importació (maniobres, emmagatzematge, agents) "parcial".

Comprador: pagament de la mercaderia, duana (documents, permisos, re-

quisits, impostos), noli i assegurança (lloc d'importació a planta), despeses

d'importació (maniobres, emmagatzematge, agents) "parcial", demores.

DAT:�lliurat�a�terminal

Venedor: es fa càrrec de tots els costos, inclosos el transport principal i

l'assegurança (que no és obligatòria), fins que la mercaderia es col·loca a la

terminal definida. També assumeix els riscos fins a aquest moment.

Comprador: pagament de la mercaderia. Assumir els riscos de mercaderia per-

duda o danyada a partir del moment que el venedor fa el lliurament en la

terminal convinguda, realitzar el despatx duaner de la mercaderia per a la im-

portació i el pagament dels tràmits, drets i impostos exigibles a la importació.

DAP:�lliurat�en�punt/lloc�convingut

Venedor: es fa càrrec de tots els costos, inclosos el transport principal i

l'assegurança (que no és obligatòria) però no dels costos associats a la importa-

ció, fins que la mercaderia es posi a la disposició del comprador en un vehicle

preparat per a ser descarregat. També assumeix els riscos fins a aquest moment.

Comprador: pagar i descarregar la mercaderia, realitzar el despatx duaner de

la mercaderia per a la importació i el pagament dels tràmits, drets i impostos

exigibles a la importació

DDP:�Lliurat�amb�drets�pagats�(en�lloc�convingut)

Venedor: lliurar la mercaderia i els documents necessaris, empaquetatge i

embalatge, ports (de fàbrica al lloc d'exportació), duana (documents, permi-

sos, requisits, impostos), despeses d'exportació (maniobres, emmagatzematge,

agents), noli (de lloc d'exportació al lloc d'importació), assegurança, despeses
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d'importació (maniobres, emmagatzematge, agents), duana (documents, per-

misos, requisits, impostos), ports i assegurança (lloc d'importació a planta),

demores.

Comprador: pagar la mercaderia, suportar els riscos i les despeses que ocorrin

un cop rebuda la mercaderia en el lloc convingut.

En la taula següent, es desglossen les diferents responsabilitats de venedor (V)

i comprador (C).

3.2. Risc i cost

Transferència�de�riscos

La transferència de riscos especifica en quin lloc i en quin moment són trans-

ferits els riscos de pèrdua i dany del venedor al comprador. Aquests riscos in-

clouen el robatori, la pèrdua, la humitat, la congelació, el trencament, etc.

Amb referència als riscos, els criteris adoptats per la Convenció de les Nacions

Unides sobre els Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies

són els següents:

• Els riscos es transmeten al comprador quan el venedor duu a terme els actes

de lliurament a càrrec seu, això és, quan posa la mercaderia a disposició

del comprador, independentment de la transferència del domini i de la

presa de possessió efectiva de la mercaderia per part del comprador.

• La pèrdua o el deteriorament de les mercaderies sobrevinguts després de

la transmissió del risc al comprador no l'alliberaran de l'obligació de pagar

el preu, llevat que es deguin a un acte o una omissió del venedor.

• Els riscos es transmeten del venedor al comprador quan el venedor posa

la mercaderia a disposició del comprador de conformitat amb els termes

pactats.
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La�divisió�dels�costos

A més de saber a qui correspon fer què, el comprador i el venedor s'han de

posar d'acord per endavant en la manera en què es dividiran els costos del

transport. El principi és que el venedor ha de pagar els costos necessaris perquè

els béns arribin al lloc de lliurament preacordat i el comprador ha de pagar els

costos a partir d'aquell moment.

Hi ha quatre categories de costos:

• Despatx, transport i lliurament

• Impostos d'exportació i importació

• Serveis o assistència de comprador a venedor o de venedor a comprador

• Assegurança

3.3. Utilització dels INCOTERMS en el comerç internacional

En el cas de països de la Unió Europea, s'ha de distingir entre comerç

exterior i comerç internacional. Es defineix com a comerç exterior la

compravenda a un altre país de fora de la Unió Europea, i el comerç

intracomunitari és la compravenda de productes a un país diferent però

que està en la Unió Europea, és a dir, comerç internacional és comerç

intracomunitari més comerç exterior.

En el cas de compravenda de mercaderies entre un mateix país o àrea econòmi-

ca (com la Unió Europea o els Estats Units), la majoria de mercaderies es porten

per transport terrestre. En aquest cas és aconsellable utilitzar un FCA, si el ve-

nedor no paga el transport, i un DAP si el venedor es fa càrrec de l'assegurança.

En aquest tipus d'operacions, el que es fa càrrec del transport també ho fa de

l'assegurança.

Per a operacions de comerç exterior amb tercers països no s'aconsella la utilit-

zació del DAP, ja que comporta un perill greu per a l'exportador, si el compra-

dor no fa els despatxos de duanes pertinents i liquida els impostos i aranzels

d'importació. En aquest cas el més adequat seria un DAT, que consisteix a si-

tuar la mercaderia en una terminal, però abans de passar la duana.

No s'ha de pactar mai un INCOTERM en el qual es depengui d'un tercer per a complir
les obligacions pròpies.

En el cas de mercaderies que són transportades per via aèria, terrestre, o fins i

tot marítima, es pot utilitzar el FCA, ja que el venedor es compromet a lliurar

la mercaderia al comprador en un lloc acordat per endavant. Aquest lloc ha

de ser un punt acordat dins del país d'origen de la mercaderia. El venedor es

fa càrrec dels costos fins que la mercaderia està situada exactament en el punt
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acordat prèviament. En el moment en què el venedor lliura la mercaderia al

transportista, els riscos sobre la càrrega o mercaderies es transmeten sempre

al comprador.

Quan el transport de la mercaderia es fa per vaixell, es pot utilitzar el FAS, pel

qual el comprador ha de contractar el transport, inclou la càrrega, l'estiba del

vaixell, el seu noli, la descàrrega del port de destinació, i tots els tràmits en la

duana d'importació, i s'assumeixen tots els costos posteriors després del lliura-

ment de la mercaderia. S'utilitza en productes amb càrregues a granel, perquè

es deixa la mercaderia sempre al costat del vaixell, cosa que no és possible en

el cas de les càrregues en palets o en contenidors.

L'EXW resulta molt útil entre empreses de països que no hagin d'enfrontar

processos duaners grans i complicats. És un dels INCOTERMS que més bene-

ficia el venedor, però pel qual el comprador pot tenir problemes si no coneix

perfectament tots els acords prèviament estipulats per totes dues parts, i la le-

gislació internacional. S'ha d'utilitzar, preferiblement, per a càrregues comple-

tes de mercaderies, i no fraccionades, ja que una càrrega fraccionada implica-

ria que el punt de lliurament de part de la mercaderia no seria la fàbrica del

venedor. Per a càrregues de tipus fraccionada és millor utilitzar sempre FCA.

En el cas d'utilitzar CIF, el venedor és qui es fa càrrec de tots els costos, in-

cloent el transport principal del vaixell i l'assegurança fins a arribar al port

de destinació. Encara que l'assegurança l'ha hagut de contractar prèviament

el venedor, el beneficiari de l'assegurança sempre és el comprador. Els riscos

sobre la mercaderia, i possibles inconvenients, els ha d'assumir el comprador

des del país d'origen de la mercaderia, quan ja ha estat carregada en el vaixell,

i sempre abans del seu noli.

Quan una mercaderia es taxa com a CIF significa que el preu de venda final

és el que inclou el cost ajustat de la mercaderia, el del transport amb vaixell,

i l'assegurança marítima pròpiament dita. Ha de coincidir amb el valor en

la duana d'importació de la mercaderia, és a dir, el seu país d'origen. Aquest

INCOTERM és molt utilitzat en el comerç exterior de tot tipus de mercaderies,

sobretot per via marítima.

3.4. Utilització dels crèdits documentaris amb INCOTERMS

S'han de tenir en compte els riscos inherents a la utilització de crèdits docu-

mentaris amb determinats INCOTERMS. Aquests riscos es poden evitar si en

el conjunt de clàusules del crèdit documentari s'incorporen les clàusules ne-

cessàries per a obviar-los.

En el cas de l'EXW, aquest no funciona gaire bé amb el crèdit documentari

ja que, comunament, en els crèdits documentaris un dels documents impres-

cindibles per a demostrar que la mercaderia ja ha sortit del país d'origen és el

document de transport internacional. En aquest cas no depèn del venedor el

http://www.elcomercioexterior.net/
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fet d'aconseguir el document de transport internacional i, per tant, el venedor

podria tenir problemes per a complir el conjunt de clàusules del crèdit docu-

mentari i, per tant, cobrar-lo.

També s'ha de tenir molta cura a pactar crèdits documentaris amb tots els IN-

COTERMS D. Per exemple, en el cas d'una mercaderia remesa amb DAT i crè-

dit documentari confirmat, el venedor envia la mercaderia al comprador i ob-

té l'últim document necessari que és el document de transport que acredita

l'enviament. El venedor va al banc amb els documents i com que aquests són

correctes cobra. Si ocorre que paral·lelament el vaixell s'enfonsa, el beneficiari

de l'assegurança és el venedor i, per tant, aquest cobra de l'assegurança. Les

entitats financeres no aconsellen utilitzar crèdits documentaris amb cap IN-

COTERM de la família de les D.

En canvi, a les entitats financeres els agrada utilitzar en els crèdits documenta-

ris INCOTERMS de la família de les C, ja que d'aquesta manera es poden con-

signar els coneixements d'embarcament a la mateixa entitat financera i així

aquesta obté doble garantia de l'operació, la que hagi sol·licitat el comprador

i la mercaderia, ja que el coneixement d'embarcament és títol de propietat

marítim.
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4. Inventaris i emmagatzematge

4.1. Estratègies i funcions de l'inventari

Els inventaris són acumulacions de matèries primeres, components, tre-

ball en procés o productes acabats que apareixen en nombrosos punts al

llarg del canal logístic d'una empresa, a l'espera de la seva incorporació

als productes o a la seva venda als clients.

L'objectiu d'una estratègia d'inventari és aconseguir el nivell desitjat de servei

al client, amb un mínim de compromís. Els inventaris excessius poden com-

pensar les deficiències en el disseny bàsic d'un sistema logístic, però finalment

l'empresa es trobarà amb un cost logístic superior.

Una estratègia d'inventari s'ha de basar en la combinació efectiva de cinc as-

pectes clau:

1) La segmentació dels clients. Com que els clients molt rendibles constitu-

eixen el marcatge fonamental de l'empresa, es fa necessari concentrar-hi les

estratègies de l'inventari.

2) La rendibilitat dels productes. S'ha d'oferir una disponibilitat alta i una regu-

laritat en el lliurament dels productes més rendibles, i evitar fer-ho en aquells

articles amb menys rendibilitat que siguin adquirits per clients marginals.

3) La integració del transport, mitjançant la consolidació dels enviaments.

4) L'acompliment basat en el temps, reduint els temps de lliurament als clients,

realitzant un reaprovisionament de l'inventari adequat en quantitat i temps.

5) La pràctica competitiva. Les polítiques adequades de l'inventari poden sig-

nificar un avantatge en el servei al client, i permeten a l'empresa neutralitzar

una fortalesa dels seus competidors.

Les funcions principals de l'inventari són:

• Especialització geogràfica, la qual cosa permet un posicionament geogràfic

per mitjà de les diverses unitats de distribució.
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• Desacoblament, que permet que cada procés operi a la seva màxima efici-

ència en lloc que tot el procés estigui limitat per l'activitat més lenta.

• Equilibri en subministrament i demanda, atenent el temps que transcorre

entre disponibilitat de l'inventari i el consum.

• Disminució de la incertesa, en relació amb desviacions en la demanda o

retards en el procés.

4.2. Emmagatzematge estratègic

Tradicionalment un magatzem es considerava un lloc per a guardar un inven-

tari. En els sistemes logístics actuals, la seva funció és la d'un lloc per a com-

binar l'assortiment de l'inventari amb la finalitat de complir els requeriments

dels clients, i la situació ideal és que l'emmagatzematge dels productes es man-

tingui al mínim.

L'emmagatzematge s'ha integrat també en les noves estratègies de producció

i de reducció d'inventaris, que necessiten uns processos logístics amb un gran

nivell de confiabilitat. Aconseguir aquest suport logístic sol requerir magat-

zems estratègicament situats.

Un altre aspecte important en l'emmagatzematge és el de maximitzar la flexi-

bilitat, com a part essencial de la capacitat de resposta a la demanda canviant

dels clients. Aquest alt grau de flexibilitat el proporcionen les tecnologies de

la informació, que permeten a les empreses reaccionar ràpidament davant els

seus clients.

Els beneficis econòmics de l'emmagatzematge es produeixen quan es reduei-

xen els costos logístics. Els beneficis bàsics són:

• Consolidació i dispersió del volum, es redueix el cost de transport en utilit-

zar la capacitat del magatzem per a agrupar els embarcaments, i s'obtenen

d'aquesta manera tarifes de noli més reduïdes i un lliurament controlat i

a temps.

• Classificació, mitjançant la reconfiguració del noli en el seu trànsit

d'origen a destinació. Hi ha tres tipus de classificació:

– Recepció a lliurament immediat. Combinant els inventaris de diverses

fonts en una classificació determinada per a un client específic, realit-

zada en un centre de distribució.

– Combinació. Semblant a l'anterior però es fa en un lloc intermedi entre

l'origen i la destinació de l'embarcament.
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– Assemblatge. Els productes i components s'assemblen des de proveï-

dors de segon nivell per mitjà d'un magatzem, que es denomina pro-

veïdor de nivell u, situat a prop de la instal·lació de manufactura.

• Emmagatzematge estacional, atenent la producció o la demanda estacio-

nal.

• Processament logístic invers, en generar les empreses fluxos de devoluci-

ons, productes refabricats, recomercialitzats o reciclats.

4.3. Operacions del magatzem

Un magatzem conté materials, peces i articles acabats en moviment. El sistema

d'emmagatzematge es pot separar en dues funcions importants; d'una banda,

la possessió (emmagatzematge) i, de l'altra, el maneig (manipulació) dels ma-

terials. L'objectiu és rebre l'inventari d'una manera eficient, guardar-lo d'acord

amb les necessitats de cada material i realitzar la preparació de les comandes

i l'embarcament al client.

Una primera consideració és l'eficiència i continuïtat del moviment dels ma-

terials en el magatzem, i l'objectiu general del maneig dels materials és el de

classificar els productes recepcionats en assortiments únics per als clients. Les

tres activitats principals del maneig en magatzem són:

• Recepció. La majoria de productes arriben en grans quantitats als magat-

zems, i és la descàrrega la primera activitat que s'ha de fer. A més, s'ha

de gestionar la informació relacionada amb l'entrada dels materials en el

magatzem.

• Maneig. Consisteix en els moviments de materials (manutencions) que es

fan en el magatzem. Hi ha dos tipus de maneig: transferència d'una a una

altra àrea del magatzem (recepció, emmagatzematge, preparació) i selecció

per a agrupar els materials per a facilitar la consolidació de la comanda.

• Embarcament, que consisteix a verificar la comanda i carregar-la en l'equip

de transport.

Sense tenir en compte la velocitat de l'inventari, gairebé tots els articles s'han

de guardar almenys durant un breu període de temps. L'emmagatzematge que

permet el reaprovisionament bàsic de l'inventari es denomina emmagatzematge

actiu. Quan es conserva l'inventari durant períodes més grans que el necessari

per al reaprovisionament normal del client es denomina emmagatzematge estès.
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5. El moviment internacional de mercaderies

5.1. Plataformes logístiques a escala internacional

Són zones delimitades a l'interior de les quals diferents operadors exerceixen

totes les activitats relatives al transport, a la logística i a la distribució de mer-

caderies, tant per al trànsit nacional com per a l'internacional.

Aquests operadors poden ser propietaris o arrendataris dels edificis, equipa-

ments i instal·lacions (magatzems, àrees d'estocatge, oficines, aparcaments,

molls, etc.) construïts al centre. Una plataforma ha de tenir un règim de con-

currència lliure per a totes les empreses interessades per les activitats anunci-

ades. També ha d'estar proveïda de tots els equipaments col·lectius necessaris

per al bon funcionament de les activitats suara descrites, i ha de comprendre

serveis comuns per a les persones i per als vehicles dels usuaris. Ha de ser ges-

tionada obligatòriament per una entitat única, pública o privada.

Apareixen dos conceptes de gran importància associats a les plataformes lo-

gístiques:

• El hinterland que es refereix a un territori o àrea d'influència, i s'aplica es-

pecíficament a la regió, o districte intern, situada al voltant d'un port, on

es recullen les exportacions i per mitjà de la qual es distribueixen les im-

portacions. És en concret l'àrea per la qual l'assentament central és el nexe

comercial.

• El hub, que defineix un punt d'intercanvi o centre de distribució de trànsit

de persones i mercaderies.

Hi ha diferents tipus de plataformes logístiques de gran importància dins de

l'activitat comercial internacional. Tot seguit, passem a detallar-les breument.

Zones�d'activitats�logístiques�(ZAL)

Són zones especialitzades a organitzar i regular els fluxos de transport i

d'informació, característica que les diferencia dels centres clàssics. Són doncs

punts de connexió i articulació de xarxes de transport de diferents tipus i de

convergència de serveis logístics.

Una zona d'activitats logístiques (ZAL) és un centre logístic multimodal, nor-

malment situat en emplaçaments estratègicament privilegiats i dotats d'un

conjunt d'instal·lacions i equipaments que permeten desenvolupar tot tipus

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto/oPuerto
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d'activitats logístiques. En realitat, la possibilitat d'intermodalitat a tots els ni-

vells i l'existència d'una oferta considerable de serveis són els dos elements

clau que distingeixen aquest tipus de plataformes d'altres centres logístics.

Es tracta d'aprofitar el canvi modal (canvi de mitjà de transport) per a fer

activitats com consolidació o ruptura de càrregues, emmagatzematge, gestió

d'estocs, control de qualitat, embalatge, etiquetatge, preparació de comandes

o algunes fases del procés productiu, entre altres. A més, s'hi pot trobar una

oferta de serveis addicionals que poden consistir en activitats bàsiques com

restauració, comerç bàsic, tallers de reparació de vehicles, gasolineres o serveis

de seguretat, entre altres, i en alguns casos activitats derivades com el mante-

niment de maquinària i instal·lacions, neteja de locals, establiments financers

i d'assegurances o enginyeries i assessories.

Zones�franques

Són enclavaments territorials d'un país on es gaudeix d'alguns beneficis tribu-

taris, com l'exempció del pagament dels drets d'importació de mercaderies,

d'alguns impostos o la seva regulació. Es consideren les mercaderies introduï-

des com fora del territori duaner nacional.

Terminals�interiors�de�càrrega�o�ports�secs

Els terminals interiors de càrrega són instal·lacions auxiliars el servei de trans-

port en les quals es brinden a tercers serveis de transbord de càrrega i altres

de complementaris. Entre els quals hi ha: càrrega i descàrrega de camions i

de trens, emmagatzematge, ports, consolidació i desconsolidació de càrrega i

vigilància i custòdia de mercaderies.

Un port sec és un terminal intermodal de mercaderies situat a l'interior d'un

país o una regió econòmica que connecta, per mitjà de la xarxa ferroviària,

amb el port marítim d'origen o destinació dels trànsits tractats. D'aquí la seva

denominació en manipular trànsits portuaris en una zona interior.

Centres�de�càrrega�aèria

Es defineix com a centre de càrrega aèria el conjunt d'infraestructures i de

serveis, específics per a la càrrega aèria, situats en un recinte delimitat i dotat de

bons accessos terrestres i d'accés directe al costat aire en un aeroport. Permeten

la integració del transport per carretera o ferroviari amb el transport aeri, i

ofereixen a més els serveis d'emmagatzematge i duanes.

Centres�de�transferència�intermodal

ZAL a Espanya i Europa

La ZAL més representativa és,
en l'àmbit espanyol:
• la ZAL del Port de Barcelo-

na3

i, en l'àmbit europeu:
• les d'Hamburg,
• Rotterdam,
• Anvers,
• Felixtown
• i l'Havre.
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Amb aquest nom, es defineixen les instal·lacions que faciliten la combinació

de les diferents modalitats de transport presents en un corredor de comerç

exterior a fi d'aprofitar els avantatges i els beneficis que, d'acord amb la vocació

de la càrrega, ofereix cada un.

Corredors�de�comerç�exterior

Rep aquesta denominació el conjunt de la infraestructura i serveis per als actors

del transport de càrrega ubicat entre l'origen i la destinació de la càrrega. Estan

constituïts, entre d'altres, per les vies, els serveis de comunicacions, els centres

de transferència, els ports secs, els tallers d'atenció als vehicles, els hotels i els

restaurants.

5.2. Criteris de selecció de la modalitat de transport més

adequada

El transport és l'àrea operativa de la logística que desplaça i posiciona geogrà-

ficament l'inventari. Des del punt de vista logístic, es consideren tres factors

fonamentals en el maneig del transport:

• Cost.

• Velocitat.

• Regularitat.

Podem considerar, per tant, que l'element principal de la distribució física són

les xarxes de transport de les mercaderies. Per a optimitzar el funcionament

d'aquestes xarxes, cal aprofitar la capacitat de combinació de tots els mitjans

de transport, segons les necessitats específiques de l'empresa, tenint en compte

el tipus de producte, el temps emprat en el transport i la gestió, els estocs en

trànsit que això representa i els costos associats.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és quin tipus de transport és el més

adequat a partir de les regles internacionals definides segons INCOTERMS

2010.

5.3. Documents del transport internacional

El contracte de transport internacional de càrrega és un document jurídic que

protocol·litza la relació entre l'usuari d'un tipus de transport i el proveïdor de

serveis o propietari del vehicle, tant si és una companyia ferroviària com si

és una empresa de transport per carretera, una línia naviliera, una aerolínia

comercial o un operador de transport multimodal (OTM).

El contracte de transport consta de tres elements principals:
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• El transport de béns des del punt d'origen, on el transportador pren a càrrec

seu la mercaderia, fins a la destinació final, on és lliurada.

• La gestió comercial i tècnica de l'operació de transport.

• El portador professional que presta el servei a canvi del pagament d'una

suma denominada noli.

Adquirir una assegurança de càrrega per a una operació de comerç exterior implica cloure
un contracte, segons el qual el patrimoni de la part assegurada (exportador o importador)
serà restituït per mitjà d'una indemnització si és afectat per una pèrdua, un dany o una
demora dels productes a causa d'un fet específic (sinistre).

L'exportador o l'importador pot haver de pagar, a més, el valor dels nolis, ja

que gairebé tots els contractes de transport ho estipulen així, tant si la càrrega

arriba a la seva destinació com si no. L'altra part contractant és la companyia

asseguradora amb què s'estableix el contracte d'assegurança de càrrega, direc-

tament o per mitjà d'un corredor.

Un contracte d'assegurança de càrrega té com a funció desplaçar les conse-

qüències eventuals d'un risc des del patrimoni de l'assegurat fins al patrimoni

de l'assegurador. El primer ha de pagar una suma de diners que es denomina

prima i el segon s'obliga a abonar la indemnització convinguda si s'esdevé el

dany previst.

5.4. Embalatge i contenidors

Encara que l'embalatge d'una mercaderia pot semblar un aspecte poc impor-

tant, és fonamental, tanmateix, en el comerç internacional. L'embalatge ha

de complir una sèrie d'objectius (protegir la mercaderia, evitar robatoris, etc.),

però a més ha de ser econòmic i ha de buscar l'equilibri entre les prestacions i

el cost, tant des del punt de vista del material emprat com del temps necessari

per a dur a terme l'operació d'embalatge.

L'embalatge es refereix o bé al conjunt d'accions que aconsegueixen per a la

mercaderia una cobertura exterior que la protegeixi i que en faciliti el maneig i

la identificació, o bé al resultat d'aquesta tècnica (caixa, sac, contenidor, etc.).

A diferència de l'envàs, el seu objectiu fonamental és protegir la mercaderia

per al procés de transport.

L'embalatge persegueix els objectius següents:

• Protegir la mercaderia contra els riscos del transport.

• Facilitar la manipulació i la recepció de la mercaderia, perquè l'embalatge

es concep de manera que aquesta pugui ser manejada amb mitjans nor-

mals.

Funcionalitat

L'envàs, recipient o got en què
es conserva una mercaderia
té com a objectiu fonamental
vendre el producte. A més de
la presentació i la dosificació,
és primordial que el producte i
el recipient siguin compatibles.
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• Equilibrar el cost de la protecció amb la seva qualitat.

• Permetre la identificació fàcil de la mercaderia, el remitent i el destinatari,

i també les seves característiques essencials marcant-la i retolant-la segons

les normes internacionals.

• Facilitar la inspecció duanera amb capsetes adossades per a poder

prendre'n mostres, etc.

Palet

Palet dóna nom a una plataforma (de fusta, plàstic, materials reciclats, etc.)

per a emmagatzemar i transportar mercaderies, i està constituïda per dos pi-

sos units per travessers, que pot ser manipulada per carretons elevadors de

forques (forklifts) o portapalets, i que permeten l'agrupament de mercaderies

sobre aquesta plataforma i formen així una unitat de càrrega.

El palet és una de les baules clau de la logística ja que, freqüentment, en aca-

bar el procés de producció, les mercaderies s'agrupen sobre palets per procedi-

ments automàtics o manuals, per a després ser enfundades amb làmines de

polietilè termoretràctil o estirable, amb la finalitat d'impedir l'entrada de la

pols, aigua, etc.

Contenidor

Un contenidor és un element auxiliar de transport, de caràcter permanent,

concebut per a facilitar el transport de mercaderies sense ruptura de càrrega

amb un o diversos mitjans de transport, dotat de dispositius que en faciliten

el maneig i ideat perquè sigui fàcil de carregar i de descarregar.

Com la major part de les idees innovadores i progressistes que han causat gran

impacte, el concepte de transport en contenidors té aspectes positius i negatius.

Els seus avantatges són els següents:

• És possible el transport porta a porta (depenent del pes de la càrrega hi

poden haver problemes de limitació en el seu trasllat per vies urbanes o

interurbanes).

• Es redueix la paperassa i els costos d'emmagatzematge i inventari.

• No calen manipulacions intermèdies, la qual cosa es tradueix en menys

deteriorament, menys risc de robatoris i menys despeses d'embalatge.
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• Implica més productivitat laboral perquè es requereix menys mà d'obra,

amb la qual cosa els costos baixen considerablement, i perquè la unifor-

mitat de les tasques redueix al mínim la formació tècnica.

• La uniformitat constant de la càrrega fa que es puguin fer inversions de

capital a llarg termini.

• Una àmplia gamma de mercaderies pot ser transportada amb contenidors.

Els seus possibles inconvenients són els següents:

• Cal una gran inversió de capital inicial per a poder iniciar el transport

(contenidors, vaixells, terminals i equipament).

• Algunes mercaderies no són aptes o no resulten econòmiques per al trans-

port amb contenidors.

• Es requereix una utilització a gran escala. Els contenidors no sempre estan

plens quan són enviats al punt de destinació: un contenidor que no està

totalment carregat redueix la rendibilitat.

• La manipulació de la càrrega en el lloc receptor no sempre és adequada.

• La intensitat fluctuant en el transport entre dos punts específics afecta

negativament la productivitat.

El contenidor ha de complir, alhora, diverses funcions i condicions. El compliment eficaç
protegirà la mercaderia i en facilitarà el transport, és a dir, aconseguirà l'objectiu per al
qual ha estat ideat. Per això, quan es pren el contenidor, ha de presentar les condicions
adequades. La unitat ha de ser neta, lliure d'olors, sense calcomanies, sense perforacions,
sense bonys profunds que condicionin o restin espai interior, amb els rivets pegats i fle-
xibles, mai ressecs, amb totes les parts mòbils en funcionament i sense absències.

Si es tracta d'un contenidor estàndard, és aconsellable entrar-hi i verificar sobre els laterals
la presència de les anelles de subjecció que s'utilitzaran per a trincar la càrrega. La manca
d'aquestes anelles provocarà que, a l'hora de carregar la mercaderia, aquesta no es pugui
trincar adequadament, amb risc per a l'embarcament.

La revolució en el transport que va significar l'aparició dels contenidors no

seria completa sense l'existència de les grues específiques per al seu maneig.

N'hi ha de diversos tipus, de grua, i les més comunes són:

• Grua pòrtic (gantry crane): grua que consta d'un pont elevat amb capacitat

per a desplaçar els contenidors en els tres sentits possibles i que maniobra

sobre rails (rail gantry crane o trastainer) o sobre pneumàtics (rubber tire

gantry, RTG) en un espai limitat.

• Grua apiladora d'abast (reacher-staker crane): permet aconseguir amb con-

tenidors estibes d'un sobre tres i formar blocs de fins a quatre files.
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• Grua de port (quay crane o portainer): grua amb la qual s'introdueixen els

contenidors en un vaixell portacontenidors.

5.5. El transport internacional

El transport és una de les peces fonamentals de la cadena logística, tant per

costos (en general, s'estima que pot significar un 40% del total de la despesa

dedicada a la logística) com per responsabilitats, ja que no ens serveix de res

fabricar un bon producte si no arriba al destinatari en perfectes condicions o

en el temps acordat.

Les empreses tenen a la seva disposició una gamma de serveis àmplia que gi-

ren entorn de cinc modalitats bàsiques: per camió, ferroviari, marítim, aeri,

mitjançant ductos o conducte directe. Aquestes modalitats es poden utilitzar

de manera combinada perquè proporcionin el millor balanç entre la qualitat

del servei i el seu cost. El factor transport és en l'actualitat un dels components

principals en la determinació del preu final del producte.

L'Agència per a la Xarxa de Transport Transeuropeu, (Trans-European Transport Network
Executive Agency; TEN-T EA), creada per la Comissió Europea, és la responsable de la
gestió tècnica i financera per a la implantació de la xarxa transeuropea de transport (TEN-
T). El seu objectiu és el de crear una xarxa transeuropea "que correspongui, ara i en el
futur, al flux creixent del transport de persones i mercaderies". També s'inclouen les xarxes
de telecomunicacions i energia.

Una de les prioritats de la política comunitària en aquest sentit ha de ser el concepte de
les autopistes del mar. El terme designa la unió marítima de diversos ports per a disminuir
l'impacte ambiental del trànsit rodat, evitar el col·lapse de les carreteres i oferir un mode
de transport eficient. En aquest context, el transport marítim i el transport per via nave-
gable es presenten com a alternatives competitives al transport per carretera.

Les economies del transport estan impulsades per diversos factors. Encara que

no són components directes de les tarifes, cadascun d'ells les afecta.

1) Distància. És un factor que contribueix directament a les despeses variables,

i representa una taxa decreixent en incrementar-se la distància (principi de

disminució).

2) Pes de la càrrega. El cost per unitat de pes disminueix a mesura que aug-

menta la grandària de la càrrega.

3) Densitat del producte (combinació de pes i volum). Els productes de més

densitat tenen un cost de transport (CWT) més baix per unitat de pes.

4) Capacitat d'estiba. Referit a la manera en què s'ajusten les dimensions del

producte dins de l'equip de transport.

5) Maneig. Hi ha la possibilitat que es requereixi equip especial per a la càrrega

i descàrrega de les mercaderies.
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6) Responsabilitat, coberta mitjançant una assegurança que permeti cobrir

danys.

7) Mercat. Factors de mercat poden afectar els costos de transport, i aquests

són menors si el vehicle pot tornar al seu origen amb càrrega. La ubicació i

la temporalitat de la demanda fan que les tarifes de transport canviïn amb

l'adreça i la temporada.

5.5.1. Transport per carretera

El transport per carretera és l'únic mitjà de transport capaç de fer per si ma-

teix un servei porta a porta, és a dir, pot recollir la mercaderia a la fàbrica de

l'exportador i lliurar-la directament a l'importador. Es caracteritza pels aspec-

tes següents:

• És flexible, a temps, baix nivell de pèrdues i danys, traçabilitat, eficàcia i

àmplia cobertura geogràfica.

• Les condicions meteorològiques i de trànsit poden demorar els envia-

ments.

• Competitivitat alta en preus.

• És adequat per a la distribució moderna.

5.5.2. Transport per ferrocarril

El transport per ferrocarril és un dels més segurs que hi ha avui dia. Permet

transportar des de petits paquets postals fins a contenidors. Per capacitat de

càrrega el transport per ferrocarril pot competir amb el transport marítim.

El transport ferroviari es caracteritza per:

• És adequat per a enormes lots de càrrega (cotxes per exemple).

• Requereix millor empaquetatge i ha de permetre manipulacions extremes.

• És comparablement lent.

• Transitaris, camions plataforma i contenidors a dues altures permeten es-

talviar costos als usuaris.

• No està totalment ben desenvolupat a tot Europa.
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• Està limitat pel gàlib (dimensió o perfil màxim del vagó i la seva càrrega)

internacional.

La tecnologia bimodal de transport combinat (semiremolcs de carretera que, amb modi-
ficacions petites, poden constituir trens sense necessitat de vagó ni d'instal·lacions de
grues en terminals) comença a conèixer un desenvolupament notable en l'àmbit euro-
peu, impulsada per programes de demostració comunitaris.

Els avantatges tècnics, operatius i econòmics que aporta compleixen les expectatives de
les empreses transportistes i de la política de transports: és una solució plenament com-
petitiva, en preu i en qualitat, amb les solucions tradicionals de transport intermodal i
amb les solucions pures de carretera.

De fet, està demostrant que és una solució atractiva per a les empreses de transport per
carretera, que decideixen invertir en vehicles bimodals i incorporar-se així a la utilització
del ferrocarril per als seus recorreguts grans, i arriben fins i tot a formar empreses mixtes
amb les ferroviàries per a l'oferta i operació de serveis bimodals.

5.5.3. Transport marítim

De tots els mitjans de transport, el marítim és el que mou més volum de merca-

deries en el comerç internacional. El transport marítim és pràcticament l'únic

mitjà econòmic per a transportar grans volums de mercaderies entre llocs ge-

ogràficament distants. El mercat del transport marítim es classifica, segons el

servei que presten els vaixells, en:

• Càrrega massiva o noli convencional.

• De línia regular o càrrega fraccionada.

• De cabotatge.

• De línia regular de cabotatge.

Les característiques més importants d'aquest tipus de transport són:

• És ideal per a càrregues pesants o no peribles, però té costos fixos molt alts.

• Les condicions meteorològiques poden portar molts problemes.

• L'ús de contenidors i la millora de molts ports permeten el seu ús per a

l'expansió de l'empresa cap a mercats nous.

• Té flexibilitat alta ja que es poden emprar vaixells de diferents tipus de

tonatge.

• És versàtil ja que es construeixen vaixells per a diferents tipus de càrregues.

• Hi ha molta competència, ja que la majoria del trànsit internacional es fa

en règim de lliure mercat.

La Comissió Europea ja ha iniciat els treballs entre els països membres que

limiten amb el mar per a valorar l'estat del desenvolupament del transport

marítim de curta distància, el denominat short sea shipping (SSS), i fer el disseny
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definitiu de les autopistes del mar. Les autoritats comunitàries fa temps que

impulsen directives i documents de treball per a desenvolupar transport de

mercaderies per mar i així poder descongestionar les carreteres.

5.5.4. Transport fluvial

Es tracta d'un mitjà de transport freqüentment complementari i que té molts

aspectes comuns al transport marítim.

Zones importants del món estan servides per xarxes de transport servides per

vaixells i barcasses concebuts especialment segons les característiques de cada

riu. El trànsit fluvial es basa en dos punts principals:

• Existència de zones industrials i agrícoles de gran desenvolupament al llarg

del riu.

• Existència d'un port de molta importància a la desembocadura del riu.

5.5.5. Transport aeri

El transport aeri de càrregues es desenvolupa a un ritme creixent en els últims

anys. La IATA (Associació per al Transport Aeri Internacional) ha simplificat la

utilització de documentació per a exportacions via transporti aeri, i ha unificat

tarifes i condicions de transport.

Les seves característiques principals són:

• Té costos alts, per això només és recomanable per a productes de valor alt,

peribles o per a enviaments molt urgents.

• Hi ha limitacions quant a pes, situació i dimensions.

• Està limitat per l'autonomia de vol.

• Estalvia costos de manteniment d'inventari

• És molt important en comerç internacional
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5.5.6. Transport per canonades o ductos

Per a alguns productes, en especial el petroli i els seus derivats i el gas natural,

es fa servir aquest tipus de transport, que pot travessar diversos països des del

punt d'origen fins al de destinació.

Es caracteritza pels aspectes següents:

• És lent però fiable. Hi ha un flux continu de líquids, gasos o materials

d'alta viscositat.

• Hi ha diferents normatives governamentals, la qual cosa fa que sigui difícil

d'implementar.

• Només és adequat per a grans companyies petrolieres, de gas o químiques.

5.5.7. Transport per paqueteria

Aquest model de transport o transport de primera qualitat (parcel) es va iniciar

com a complement dels serveis postals, i van aparèixer posteriorment, tant en

l'àmbit de país com internacional, companyies privades dedicades al transport

de paqueteria, especialment en la seva modalitat de porta a porta, i amb una

àmplia cobertura geogràfica. Posteriorment, es va ampliar amb un model de

transport aeri que va iniciar Federal Express (FedEx) el 1973 i cobria una im-

portant funció logística, ja que oferia serveis d'un dia per a l'altre. També és

molt utilitzat per a l'enviament de productes adquirits mitjançant internet i

en el lliurament de productes que han de ser reparats.

5.5.8. Transport per línies de transmissió

L'electricitat és un dels recursos essencials per a les empreses i les famílies, que

es produeix en grans plantes de generació i que ha de ser transportada per a

la seva distribució fins als punts de consum. Aquest transport necessita línies

de transport, subestacions per a procedir a la reducció del voltatge i de línies

fins als punts de consum.

5.5.9. Transport per fibra òptica i xarxes sense fils

El nostre món actual depèn dels fluxos d'informació. Aquesta informació és

transportada mitjançant bits d'informació per mitjà de línies de coure i, cada

vegada més utilitzats, cables de fibra òptica.
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També es pot rebre aquesta informació mitjançant xarxes sense fils o sense

cable, la qual cosa atorga més mobilitat i llibertat d'ubicació. En aquest cas,

el mitjà de transmissió és l'aire, per mitjà del qual s'emeten tant les ones de

radiofreqüència com la llum infraroja.

5.5.10. Resum de models de transport

En el quadre següent, es presenta un resum dels diferents modes de transport,

on es compara la velocitat de lliurament, el seu cost i la cobertura geogràfica.

5.6. Transport multimodal

El transport multimodal o intermodal és el transport d'unitats de càrrega amb

diferents mitjans de transport (marítim, terrestre, etc.), amb un sol document

i formalitzant un únic contracte de transport. Combina, per tant, dos o més

modes de transport per a aprofitar les economies inherents a cadascun i pro-

porcionar un servei integrat a un cost inferior.

Els contractes de transport es diferencien els uns dels altres, fonamentalment,

en la responsabilitat en la coordinació de l'operació de transport i en la res-

ponsabilitat sobre la càrrega. Els serveis que es poden incloure en un contracte

de transport multimodal s'inicien amb la sortida de la mercaderia del celler del

productor i finalitzen amb el lliurament en les instal·lacions del comprador.

Segons la convenció de les Nacions Unides sobre transport internacional mul-

timodal de mercaderies, el transport multimodal es defineix així:
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"El transport de mercaderia utilitzant, almenys dos modes de transport diferents, cobert
per un contracte de transport multimodal, des d'un lloc en un país on l'operador de
transport multimodal se n'encarrega, fins a un lloc designat per a lliurament, situat en
un país diferent".

En l'aspecte tècnic, el transport combinat es pot establir entre tots els modes

bàsics: camió-vaixell (fishyback), ferrocarril-vaixell (trainship) i avió-camió (air-

truck). Els sistemes més coneguts i utilitzats, mitjançant el transport sobre vagó

plataforma (piggyback) són: remolc en una plataforma (TOFC - trailer on flat-

car), i el contenidor en una plataforma (COFC container on flatcar).

L'operador de transport multimodal (OTM) és la persona (física o jurídica) que

subscriu un contracte de transport multimodal i assumeix la responsabilitat

de complir-lo en qualitat de portador. A més, l'OTM es responsabilitza total-

ment davant de l'usuari pel moviment de la mercaderia des de l'origen fins a

la destinació. És a dir, independentment del trajecte (marítim, ferroviari, per

carretera, fluvial o aeri) on hagi ocorregut el dany o la pèrdua de la mercaderia,

l'OTM és qui ha de respondre davant de l'usuari per aquestes eventualitats,

llevat de les circumstàncies exoneratives establertes en la normativa.

L'operador de transport multimodal també es pot comprometre a brindar un

servei de subministrament al seu client de manera regular i just a temps.

Aquest és l'únic contracte de transport que inclou el just a temps. Per tant, el

gran objectiu del transport multimodal és aconseguir que la combinació de ti-

pus de transport sigui competitiva enfront del transport unimodal, segmentat

o combinat, i transformar la complementarietat de les modalitats de transport

en una realitat.

Una operació de transport multimodal involucra molts actors, però també requereix una
infraestructura física. Entre els actors, hi ha l'OTM, les autoritats de cada país per on
circula la càrrega, els usuaris i els organismes nacionals i internacionals que treballen
per a regular-lo. El transport multimodal utilitza també la infraestructura del transport
unimodal i segmentat, però amb això no n'hi ha prou quan es necessita que la càrrega
flueixi ràpidament entre el lloc d'origen i el lloc de destinació.

Els terminals interiors de càrrega o ports secs, els centres de transferència i les
instal·lacions de seguiment i comunicacions formen part de la nova infraestructura que
cal incorporar per a fer possible el transport multimodal.

Un transportador multimodal ha de conèixer no solament l'operació física de

la seva activitat, sinó també les normes i els reglaments que estableixen les

condicions, els requisits, les restriccions i les exigències als països on pretén

operar per als productes que pretén transportar.

La gran diferència del transport multimodal amb els contractes tradicionals és que, en
aquesta modalitat de contractació del servei de transport, el generador de la càrrega o
expedidor fa un únic contracte amb un operador de transport, que assumeix la responsa-
bilitat tant de la coordinació de tota la cadena entre l'origen i la destinació de la merca-
deries, com dels sinistres que pot patir la càrrega i els sinistres a tercers o a béns de tercers
que aquesta pot provocar. És a dir, davant d'un sinistre en qualsevol lloc o moment del
recorregut de les mercaderies, l'expedidor o amo de la càrrega té un únic interlocutor que
respon per la pèrdua, el dany o el retard en el seu lliurament.
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El transport multimodal es va imposant al món com la modalitat més adequa-

da per a contractar el transport internacional de mercaderies en un ambient

altament competitiu. El multimodalisme permet aplicar economies d'escala al

procés de transport de mercaderies i aprofita els avantatges de cada modalitat

de transport per a obtenir més precisió en els temps de lliurament. Això per-

met que els empresaris avancin un planejament estratègic dels seus processos

de producció i distribució.

Cada dia és més evident la incidència dels costos de transport en la competi-

tivitat dels productes en els mercats externs. El transport multimodal permet

obtenir estalvis substancials en els processos de distribució física de les mer-

caderies d'importació i d'exportació, la qual cosa possibilita als empresaris mi-

llorar la competitivitat dels seus productes en mercats externs.

El transport multimodal, acompanyat dels serveis connexos que en faciliten
l'operativitat, és un requisit sense el qual no es poden millorar els nivells de competitivi-
tat dels nostres productes en els mercats internacionals. El transport multimodal no és
solament una expressió moderna del transport, sinó principalment una manera eficient i
adequada als nous requeriments del mercat de traslladar les mercaderies entre un origen
i una destinació.

5.7. Dipòsits fiscals, dipòsits regulars i zones franques

En el comerç internacional, hi ha diferents tipus de plataformes logístiques,

també denominades zones de comerç exterior (ZCE). Les detallem tot seguit:

Dipòsits�duaners

Són recintes d'emmagatzematge que estan sota el control de la duana i que

permeten l'estada de mercaderia no comunitària, que mentre hi sigui, no pa-

garà aranzels. Poden ser públics o privats i exigeixen una comptabilitat del

valor de les mercaderies que entren i surten.

Es poden utilitzar quan l'operador justifiqui realment que no té diners o aval per a des-
patxar la importació si el producte no està venut i se sol·licita en la Direcció General de
Duanes. L'únic cost que té són les tarifes d'emmagatzematge (gairebé inexistents).

Transformació�sota�control�duaner

Significa que una empresa importadora sol·licita un règim específic (davant

de la duana) en què no li gravin la mercaderia mentre no la transformi, per la

qual cosa suportarà menys aranzels (per exemple, marbres).

És important especificar el període de temps per a aquesta transformació.

Zones�franques
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Mentre que el dipòsit duaner és només per a emmagatzematge, la zona franca

permet qualsevol activitat de tipus industrial, comercial o de prestació de ser-

veis. L'exercici d'aquestes activitats està supeditat a la notificació prèvia a les

autoritats duaneres, i es permeten mercaderies comunitàries i extracomunità-

ries. A dins es pot utilitzar i consumir el producte.

Perfeccionament�actiu

És la importació temporal de mercaderies no comunitàries en què se suspe-

nen els drets aranzelaris, ja que aquestes seran reexportades al territori duaner

d'origen o a un altre. Tècnicament es denomina sistema de suspensió.

El producte que es reexporta és el producte de compensació. Es pot fer amb

diversos processos, com per exemple els següents:

• Muntatge

• Acoblament

• Adaptació

• Reparació

• Posada a punt

Perfeccionament�passiu

És l'altre costat de l'operació, és a dir, l'exportació temporal de mercaderies

perquè siguin transformades.
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Resum

Els conceptes producció, comerç i transport no es poden analitzar separadament,

ja que un no té sentit sense els altres. Una producció altament eficient no ga-

ranteix nivells de competitivitat en els mercats exteriors si no hi ha, simultà-

niament, una logística altament eficient i competitiva.

La competitivitat en els processos productius, en el transport i en la transfe-

rència de les mercaderies és un requisit per a millorar les condicions de parti-

cipació en els mercats internacionals. El preu dels productes en el mercat in-

ternacional està conformat majoritàriament pel cost logístic. Per aquesta raó,

per a millorar les condicions de competitivitat en el mercat internacional, a

més d'incrementar els nivells de productivitat, cal disminuir la participació

d'aquests costos en el preu final.

A escala internacional, les transaccions comercials es duen a terme sota els

INCOTERMS, que són les diferents possibilitats de realitzar un intercanvi co-

mercial internacional, en què, a més de precisar les característiques de la mer-

caderia i qui assumeix els costos del transport, es determina el lloc en què la

responsabilitat sobre aquesta passa del venedor al comprador.

Els contractes de transport tendeixen a ajustar-se a l'INCOTERM amb què han

estat negociades les mercaderies, d'acord amb el contracte de compravenda. La

tendència a allò que es podria anomenar la globalització dels contractes és apro-

fitar els avantatges competitius del transport per a convertir-los en avantatges

competitius de les mercaderies que es traslladen. Això és el que es denomina

operacions logístiques del transport.

En les modalitats de transport tradicionals, el generador de la càrrega ha de fer

un seguiment de les mercaderies, dedicant-hi esforços i recursos que treu dels

seus processos productius, mentre que per al transportador, la preocupació

principal és obtenir càrregues. Si el generador de la càrrega té mals resultats,

aquesta càrrega desapareixerà del mercat i es perdrà la possibilitat de futurs

transports.

Els sistemes moderns de contractació del servei de transport permeten als ge-

neradors de càrrega concentrar-se a elevar els nivells de productivitat per a

incrementar la competitivitat en els mercats internacionals. El transportista

actual, que denominem operador logístic, és un assessor del generador de la

càrrega, és qui coordina tot el procés i assumeix tota la responsabilitat des del

magatzem del venedor fins al del comprador.



CC-BY-NC-ND • PID_00186470 56 Logística internacional

La gran riquesa de l'operador logístic és el coneixement del mercat, el conei-

xement de les operacions de transport i un sistema d'informació que li permet,

entre d'altres coses, estar en contacte amb tota la seva xarxa d'agents i conèi-

xer, en temps real, les noves exigències que puguin aparèixer en els diferents

llocs on dóna servei.

Els serveis de transport tradicional no responen adequadament als requeri-

ments del mercat modern. La globalització de l'economia pretén integrar co-

mercialment tots els països del món i que cada nació pugui fer aportacions allà

on els seus productes puguin participar en condicions favorables. L'eficiència

i la competitivitat són requisits indispensables per a aconseguir una integració

total amb els mercats mundials, i els serveis de transport han d'atendre aques-

tes necessitats.

La conformació de blocs econòmics i la tendència d'abolir les barreres comer-

cials han obligat els països del món a crear i buscar avantatges competitius per

a enfrontar-se en condicions cada vegada més favorables en els mercats inter-

nacionals. Com a part del procés de globalització, les economies individuals

dels països tendeixen a desaparèixer. Els productes que es consumeixen en el

mercat intern i els productes que hi ha en els mercats externs són capaços de

competir en condicions favorables sense considerar-ne el lloc de procedència.

Els avantatges comparatius que té cada país depenen sobretot de l'abundància

de certs factors productius, com per exemple el treball i els recursos naturals,

i també les condicions climàtiques, que afavoreixen uns processos determi-

nats. Els avantatges comparatius s'identifiquen fàcilment i solen ser estàtics,

almenys a curt termini. Alguns són immodificables. Els avantatges competi-

tius són de caràcter dinàmic, és a dir, varien amb el temps i s'assoleixen amb

els processos de modernització.

Aquells països que siguin més reeixits a l'hora de desenvolupar avantatges

competitius en sectors en què realment es necessitin es beneficiaran més del

lliure comerç. Al contrari, aquells països que fallin a l'hora d'identificar i pro-

moure els seus sectors competitius seran perjudicats pel lliure comerç, ja que

la competència internacional tendirà a desplaçar els productors nacionals de

béns que competeixen amb importacions.

La logística que inclou els serveis connexos que en faciliten l'operativitat és

un requisit sense el qual no es poden millorar els nivells de competitivitat dels

productes en els mercats internacionals. El moviment de la càrrega, la distri-

bució física, els centres de transferència, els terminals interiors de càrrega o

ports secs, les ZAL i la transmissió electrònica de documents, entre d'altres,

són aspectes clau en el comerç internacional que sorgeixen amb un fort dina-

misme gràcies als excel·lents resultats que ofereixen.
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Exercicis d'autoavaluació

1. Què integra l'aranzel de duanes?

2. Com fixa la Unió Europea els aranzels d'importació?

3. Porten les duanes estadístiques comercials? Per què?

4. Descriviu els contractes que cal formalitzar en el comerç exterior.

5. Què és el NSIT?

6. Què és un crèdit documentari?

7. Descriviu el concepte de pòlissa d'assegurança.

8. Què són els INCOTERMS?

9. Descriviu el concepte de zona d'activitats logístiques (ZAL).

10. Descriviu què és un palet.

11. Quin és el mitjà de transport que mou més volum de mercaderies a escala internacional?

12. Descriviu les característiques principals del transport ferroviari.

13. Què és un operador de transport multimodal (OTM)?

14. Què s'entén per perfeccionament actiu?
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Solucionari

Exercicis�d'autoavaluació

1. L'aranzel de duanes està integrat per la nomenclatura aranzelària (composta per capítols,
partides i subpartides) i la tarifa aranzelària (el gravamen assignat a cada una de les partides
i subpartides).

2. La UE fixa els aranzels d'importació i altres normes duaneres sobre la base d'acords inter-
nacionals (majoritàriament els negociats al Consell de Cooperació Duanera i a l'Organització
Mundial del Comerç).

3. Sí. Han de portar registres de les mercaderies que han estat o que poden arribar a estar
contingentades perquè no competeixen equitativament amb els productes de la UE. Les da-
des que recullen sobre els fluxos comercials ajuden els dirigents polítics a comprendre les
tendències clau de l'economia.

4. Els diferents contractes que cal formalitzar són els següents:

• Contracte de compravenda internacional de mercaderia
• Contracte internacional de càrrega
• Contracte d'assegurança de càrrega
• Contracte internacional de pagament

5. És el nou sistema informatitzat de trànsit (NSIT) de l'Administració de Duanes de l'àmbit
dels països de la Comunitat Europea.

6. Es tracta d'un mitjà de pagament internacional que permet, com a instrument financer,
una sèrie de combinacions i garanties de cobrament dins de la pluralitat de formes dels con-
tractes de compravenda, sense que hi hagi una relació directa amb la mercaderia. L'objecte
principal del crèdit documentari és materialitzar el pagament si es compleixen les condicions
establertes en aquest referents a documents i terminis, però mai a mercaderies.

7. La pòlissa d'assegurança és el document que descriu el tipus d'assegurança contractada i
que defineix els drets de les parts, sempre respecte d'un fet determinat, el sinistre, fet que
d'altra banda no se sap amb certesa si es produirà, però que és possible.

8. Els INCOTERMS estableixen regles internacionals que permeten interpretar i solucionar
els problemes derivats d'un coneixement imprecís de les pràctiques comercials utilitzades
en els països del comprador i el venedor, segons les regles oficials de la Cambra de Comerç
Internacional (CCI) per a interpretar els termes comercials.

9. És una zona especialitzada a organitzar i regular els fluxos de transport i d'informació,
característica que la diferencia dels centres clàssics. És doncs un punt de connexió i articulació
de xarxes de transport de diferents modalitats i de convergència de serveis logístics.

10. El palet és una plataforma (de fusta, plàstic, materials reciclats, etc.) constituïda per dos
pisos units amb travessers que pot ser manipulada per carretons elevadors de forquilles o
portapalets i que permet agrupar mercaderies a sobre, amb la qual cosa es forma una unitat
de càrrega.

11. De tots els mitjans de transport, el marítim és el que mou més volum de mercaderies en
el comerç internacional.

12.

• És adequat per a lots de càrrega enormes (cotxes, per exemple).
• Requereix més presència física i ha de permetre manipulacions extremes.
• És comparablement lent.
• Els transitaris, els camions plataforma i els contenidors de dues altures permeten estalviar

costos als usuaris.
• No està ben desenvolupat a tot Europa.
• Està limitat pel gàlib (dimensió o perfil màxim del vagó i la seva càrrega) internacional.

13. Un operador de transport multimodal (OTM) és una persona física o jurídica que subscriu
un contracte de transport multimodal i assumeix la responsabilitat de complir-lo en qualitat
de portador. A més, l'OTM assumeix davant de l'usuari una responsabilitat total pel moviment
de la mercaderia des de l'origen fins a la destinació.

14. És la importació temporal de mercaderies no comunitàries en què se suspenen els drets
aranzelaris, ja que aquestes seran reexportades al territori duaner d'origen o a un altre.
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Glossari

349  Model de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques d'Espanya).

a peu de fàbrica  adv El venedor compleix la seva obligació de lliurament quan posa la
mercaderia, en el seu establiment (fàbrica, magatzem, etc.), a la disposició del comprador.
sigla EXW

acord general sobre aranzels duaners i comerç  m Tractat subscrit el 1947 per 88
governs, amb l'objectiu principal de liberalitzar el comerç mundial de mercaderies. En la
Ronda d'Uruguai el 1986 s'inicia la transformació en l'OMC.
sigla GATT

ajornament geogràfic  m  Vegeu ajornament logístic.

ajornament logístic  m  Manteniment d'una línia completa d'inventaris anticipats, en una
o diverses localitzacions estratègiques.

aranzel de duanes  m  Tarifes que graven les mercaderies en la importació, l'exportació i
el trànsit, i també els impostos fiscals, les disposicions complementàries i els índexs corres-
ponents.

assegurança de canvi  f  Assegurança que té com a finalitat cobrir el risc de fluctuació de
les monedes. Des del moment en què els empresaris signen el contracte de compravenda de
la mercaderia fins al seu pagament, hi ha un període més o menys perllongat. Permet evitar
els riscos derivats de les oscil·lacions que diàriament registren les divises en relació amb la
moneda nacional.

assegurança de crèdit a l'exportació  f  Instrument complementari dels mecanismes
financers, la finalitat dels quals és protegir l'exportador contra els riscos que comporta la
falta de pagament del comprador estranger. Comprèn els riscos comercials, polítics i extra-
ordinaris.

assegurança marítima  f  Contracte d'assegurances relacionat amb el trànsit i transport
per via marítima. Es tracta d'un contracte d'indemnització que preveu la cobertura d'un risc
i no un benefici per a l'assegurat, per la qual cosa el valor que s'assegura mai no pot ser més
gran que el valor real del bé assegurat.

AWB  f  Vegeu carta de port aeri.

bill of lading  m  Vegeu coneixement d'embarcament.

carta de port aeri  f Transport aeri. Document pel qual la companyia emissora reconeix
haver rebut la mercaderia per a la seva expedició. El seu format està regulat per la IATA.
sigla AWB

carta de port ferroviari  f Document justificatiu del contracte d'aquest sistema de trans-
port, que s'emet nominativament i no es pot transmetre per endós.
sigla CIM

carta de port marítim  f  Resguard que emet el transportista. No és negociable ni apte per
a servir de suport a un crèdit documentari. Vegeu coneixement d'embarcament.

carta de port per carretera  f Document que expedeix el transportista com a prova del
contracte d'expedició per camió i recepció de les mercaderies.
sigla CMR

centre de càrrega aèria  m  Conjunt d'infraestructures i de serveis, específics per a la
càrrega aèria, situats en un recinte delimitat i dotat de bons accessos terrestres i d'accés directe
al costat aire en un aeroport.

centre de transferència intermodal  m  Instal·lacions que faciliten la combinació dels
diferents modes de transport presents en un corredor de comerç exterior.

certificat d'assegurança  m  Resguard expedit per una companyia d'assegurances contra
una pòlissa en què s'acredita la cobertura d'una mercaderia en un embarcament concret.

certificat d'origen  m  Document expedit o visat per les cambres de comerç o altres orga-
nismes competents del país exportador que certifica el país d'origen de la mercaderia que
s'hi detalla, és a dir, acredita que la mercaderia ha estat fabricada en aquest país. Se sol exigir
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per motius aranzelaris, ja que hi ha països que tenen tarifes discriminatòries segons el país
de procedència.

certificat de recepció del trànsit  m  Document emès per un agent de trànsits, acredita-
tiu d'haver rebut una mercaderia per a posterior expedició o haver-la expedit per mitjà d'un
transportista.

certificat fitosanitari  m  Certificat oficial expedit per una autoritat sanitària competent
del país d'origen, en el qual es fa constar que el material vegetal inspeccionat es considera
exempt de plagues.

certificat negatiu de llista negra  m  Document expedit per una companyia de transport
en què s'acredita que no està inclosa en les llistes de boicot de la nació importadora de les
mercaderies ni toquen port o aeroport de països que apareixen en aquestes llistes negres.

certificat sanitari  m  Document expedit pels organismes corresponents del país d'origen,
en el qual es fa constar que la mercaderia analitzada està exempta d'elements patògens.

certificat zoosanitari  m  Certificat estès per una entitat competent del país d'origen, en el
qual es fa constar el bon estat sanitari de les mercaderies d'origen animal que s'hi consignen.

CFR  m  Vegeu cost i noli.

CIF  m  Vegeu cost, assegurança i noli.

CIM  f  Vegeu carta de port ferroviari.

CIP  m  Vegeu transport i assegurança pagada fins a.

classificació aranzelària  f  Sistema de classificació de mercaderies objecte de comerç in-
ternacional. Acció de determinar el codi que li correspon a una mercaderia en la nomencla-
tura aranzelària de què es tracti.

CMR  f  Vegeu carta de port per carretera.

codi aranzelari  m  Codi específic d'un producte recollit en el sistema harmonitzat que
manté l'Organització Mundial de Duanes (OMA).

coneixement d'embarcament  m  Document de caràcter comercial per mitjà del qual el
capità de la nau o el carregador reconeixen l'embarcament de certa mercaderia, amb certes
condicions.

contenidor  m  Receptacle (metàl·lic o d'un altre material) especialment dissenyat per a
facilitar el transport i la protecció de les mercaderies contingudes en el seu interior, des del
lloc d'embalatge o port d'embarcament fins al celler dels seus propietaris o consignataris al
país.

contracte de transport internacional  m  document jurídic que protocol·litza la relació
entre l'usuari d'un mode de transport i el proveïdor de serveis o propietari del vehicle.

cost i noli  m El venedor pagarà les despeses i el noli necessaris per a fer arribar la mercade-
ria al port de destinació convingut, si bé el risc de pèrdua o dany de la mercaderia es trans-
fereix del venedor al comprador quan la mercaderia traspassa la borda del vaixell en el port
d'embarcament.
sigla CFR

cost, assegurança i noli  m Significa que el venedor realitza el lliurament quan la merca-
deria sobrepassa la borda del vaixell en el port d'embarcament convingut.
El venedor ha de pagar els costos i el noli necessaris per a portar la mercaderia al port de
destinació convingut. El venedor també ha de procurar una assegurança marítima per als
riscos del comprador per pèrdua o dany de la mercaderia durant el transport.
sigla CIF

CPT  m  Vegeu transport pagat fins a.

crèdit documentari  m  conveni, sigui quina sigui la seva denominació o descripció, en
virtut del qual un banc (emissor), obrant a petició i de conformitat amb les instruccions d'un
client (ordenant), s'obligarà a efectuar un pagament a un tercer (beneficiari), o a la seva ordre,
o pagar, acceptar o negociar les lletres de canvi (girs) que lliuri el beneficiari: o autoritzar
que tals pagaments siguin efectuats o que tals girs siguin pagats, acceptats o negociats per
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un altre banc, contra lliurament dels documents exigits, sempre que els termes i condicions
del crèdit s'hagin complert.

DAP  m  Vegeu lliurament en punt/lloc convingut.

DAT  m  Vegeu lliurament a terminal.

DDP  m  Vegeu lliurat amb drets pagats.

DEG  m  Vegeu dret especial de gir.

dipòsit duaner  m  Emmagatzematge de mercaderies en llocs designats a aquest efecte,
amb la potestat del servei de duanes. Són llocs físics controlats per duana i amb la finalitat
de dipositar-hi mercaderies estrangeres, o amb la finalitat de simple dipòsit o amb l'objecte
que siguin sotmeses a una transformació.

document únic duaner/administratiu  m Document administratiu que s'utilitza per al
compliment de les formalitats duaneres necessàries en les operacions d'intercanvi de merca-
deries com l'exportació, la importació o el trànsit. A més, serveix de base a la declaració tribu-
tària consegüent i constitueix un suport d'informació sobre la mercaderia, el seu origen, etc.
sigla DUA

DOVI  f  Notificació prèvia d'importació a realitzar quan la mercaderia està sotmesa al règim
de vigilància prèvia en la CE.

dret especial de gir  m Està definit en termes d'una cartera de monedes fortes i s'utilitza
com a unitat de compte pel Fons Monetari Internacional (FMI).
sigla DEG

DUA  m  Vegeu document únic duaner/administratiu.

duana  f  Serveis administratius responsables d'aplicar la legislació duanera i de recap-
tar els drets i impostos que s'apliquen a la importació, a l'exportació, al moviment o a
l'emmagatzematge de mercaderies, i encarregats així mateix de l'aplicació d'altres lleis i re-
glaments relatius a aquestes operacions.

embalatge  m  Qualsevol mitjà material, que serveix per a condicionar, presentar, emba-
lar, manipular, emmagatzemar, conservar i transportar una mercaderia. Tot allò que agrupa,
conté i protegeix degudament els productes envasats, facilita el maneig en les operacions de
transport i emmagatzematge, i n'identifica el contingut.

en trànsit  adv  Es diu dels productes que estan sent transportats però encara no han arribat
a la seva destinació.

envàs  m  Recipient que conté el producte, per a protegir-lo o conservar-lo, i que facilita la
seva manipulació, emmagatzematge, distribució i presenta l'etiqueta o rètol indicatiu.

exportació  f  Sortida de qualsevol mercaderia d'un territori duaner.

EXW  m  Vegeu a peu de fàbrica.

FAS  m  Vegeu franc a moll.

FCA  m  Vegeu franc a transportista.

FOB  m  Vegeu franc a vaixell.

franc a moll  m El venedor compleix la seva obligació de lliurament quan la mercaderia ha
estat col·locada al costat del vaixell, sobre el moll o en barcasses, en el port d'embarcament
convingut. Exigeix que el comprador despatxi la mercaderia en duana per a l'exportació.
sigla FAS

franc a transportista  m El venedor compleix la seva obligació de lliurar la mercaderia
quan la posa despatxada a duana per a l'exportació, a càrrec del transportista nomenat pel
comprador o persona designada per ell en el lloc o punt fixat, si no és així el venedor podrà
escollir dins de la zona estipulada el lloc o punt de lliurament.
sigla FCA

franc a vaixell  m El venedor compleix la seva obligació de lliurament quan la mercaderia
ha sobrepassat la borda del vaixell en el port d'embarcament convingut. El venedor ha de
despatxar la mercaderia d'exportació.
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sigla FOB

gantry crane  f  Vegeu grua pòrtic.

GATT  m  Vegeu acord general sobre aranzels duaners i comerç.

grua apiladora  f  Grua que permet realitzar estibes de contenidors.

grua de port  f  Grua amb la qual s'introdueixen els contenidors en un vaixell portacon-
tenidors.

grua pòrtic  f  Grua que consta d'un pont elevat amb capacitat per a desplaçar contenidors.

hinterland  m  Territori o àrea d'influència.

hub  m  Punt d'intercanvi o centre de distribució de trànsit de persones i mercaderies.

importació  f  Introducció de qualsevol mercaderia en un territori duaner.

incoterm  m  Regles internacionals per a la interpretació dels termes comercials fixats per
la Cambra de Comerç Internacional. La paraula INCOTERM ve de la contracció de l'anglès:
INternational COmercial TERMs.

intrastat  m  Declaració d'operacions d'intercanvi de béns entre estats membres de la Unió
Europea de caràcter obligatori, que han d'efectuar les empreses que tinguin relacions comer-
cials amb els estats membres de la Unió Europea.

inventari  m  Acumulacions de matèries primeres, components, treball en procés o produc-
tes acabats que apareixen en nombrosos punts al llarg del canal logístic d'una empresa, a
l'espera de la seva incorporació als productes o a la seva venda als clients.

llista de paqueteria  f  Document comercial la finalitat del qual és informar del contingut,
els pesos i les dimensions de les mercaderies i la forma en què van embalades.

lliurament a terminal  m El venedor assumeix tots els costos, inclosos el transport prin-
cipal i l'assegurança (no obligatòria). Fins que la mercaderia es col·loca en la terminal defini-
da, i n'assumeix els riscos fins a aquest moment.
sigla DAT

lliurament en punt/lloc convingut  m El venedor assumeix tots els costos, inclosos el
transport principal i l'assegurança (no obligatòria), fins que la mercaderia es despatxa en la
terminal definida. N'assumeix els riscos fins al moment.
sigla DAP

lliurat amb drets pagats  m El venedor paga totes les despeses fins que deixa la merca-
deria en el punt convingut al país de destinació. El comprador no fa cap tipus de tràmit. Les
despeses de duana d'importació són assumides pel venedor.
sigla DDP

logística  f  Procés de planificació, instrumentació i control del flux físic i d'informació;
i també l'emmagatzematge de matèries primeres, productes semiacabats i acabats, des de
l'origen fins al consum, d'una manera eficient i efectiva. En el cas del procés invers el flux,
òbviament, també és diferent, del consum cap a l'origen.

magatzem  m  Lloc per a combinar l'assortiment de l'inventari amb la finalitat de complir
els requisits dels clients.

manutenció  f  Conjunt d'operacions d'emmagatzematge, manipulació i aprovisionament
de peces en un magatzem o recinte industrial.

mitjà de transport  m  Nau, aeronau, vagó ferroviari, camió, contenidor o qualsevol altre
vehicle utilitzat per al transport de mercaderies per una via determinada.

NOPI  f  Notificació prèvia d'importació a realitzar quan la mercaderia està sotmesa al règim
de vigilància prèvia a Espanya.

NSIT  m  Sigla del nou sistema informatitzat de trànsit de mercaderies d'utilització en la
Comunitat Europea.

OMC  f  Vegeu organització mundial del comerç.



CC-BY-NC-ND • PID_00186470 63 Logística internacional

operador de transport multimodal  m Empresa de transport, amb un alt coneixement
del mercat i amb una visió comercial del que representa el transport en la competitivitat
d'un producte. La seva activitat és eminentment internacional, la qual cosa implica que ha
de tenir una xarxa d'agents, encarregada de la direcció operativa de les seves activitats en
les rutes que atén.
sigla OTM

organització mundial de duanes  f Organisme internacional amb seu a Brussel·les, de-
dicat a ajudar els països membres a cooperar i estar comunicats entre ells en matèria duanera.
Fundat el 1952 com a consell de cooperació duanera, va modificar el seu nom el 1994.
sigla WCO

organització mundial del comerç  f Organisme internacional creat el 1995, que s'ocupa
de les normes que regeixen el comerç entre els països membres. El seu objectiu principal és
ajudar els productors de béns i serveis, els exportadors i els importadors, en el desenvolupa-
ment de les seves activitats. Agrupa 157 països membres i 27 observadors (desembre 2011).
sigla OMC

OTM  m  Vegeu operador de transport multimodal.

packing list  f  Vegeu llista de paqueteria.

palet  m  Plataforma de fusta, plàstic o altres materials que s'empra en el moviment de càr-
rega ja que facilita l'aixecament i maneig amb carretons elevadors.

perfeccionament actiu  m  Règim duaner que permet rebre dins del territori duaner naci-
onal, amb un mecanisme suspensiu de drets de duana, impostos i altres càrrecs d'importació,
aquelles mercaderies destinades a ser enviades a l'exterior després d'haver estat sotmeses a
un procés de producció o fabricació de béns.

perfeccionament passiu  m  Sortida temporal de mercaderies del territori duaner, per a
ser sotmeses a transformació, elaboració o reparació en l'exterior, i tornar a ser importades
posteriorment.

plataforma logística  f  Zona delimitada, a l'interior de la qual s'exerceixen, per diferents
operadors, totes les activitats relatives al transport, a la logística i a la distribució de merca-
deries, tant per al trànsit nacional com per a l'internacional.

port sec  m  Terminal intermodal de mercaderies situada a l'interior d'un país o regió eco-
nòmica que connecta, per mitjà de la xarxa ferroviària, amb el port marítim d'origen o des-
tinació dels trànsits tractats.

quay crane o portainer  f  Vegeu grua de port.

reacher-staker crane  f  Vegeu grua apiladora.

règim duaner  m  Tractament aplicable a les mercaderies sotmeses al control de la duana,
d'acord amb les lleis i reglaments duaners, segons la naturalesa i objectius de l'operació.

TARIC  m  Aranzel integrat de les Comunitats Europees.

terminal interior de càrrega  f  Instal·lacions auxiliars el servei de transport en les quals
es brinden a tercers serveis de transbord de càrrega i altres de complementaris.

transitari  m  Operador de transport que s'encarrega de l'organització dels transports inter-
nacionals i en tot cas d'aquells que s'efectuïn en règim de trànsit duaner.

transport i assegurança pagada fins a  m Significa que el venedor té les mateixes obli-
gacions que amb CPT, amb l'afegit que ha d'aconseguir una assegurança per a la càrrega con-
tra el risc, que suporta el comprador, de pèrdua o dany de la mercaderia durant el transport.
sigla CIP

transport pagat fins a  m El venedor paga el noli del transport de la mercaderia fins a la
destinació esmentada. El risc de pèrdua o dany de la mercaderia, així com qualsevol despesa
addicional a causa d'esdeveniments que ocorrin després del moment en què la mercaderia
hagi estat lliurada al transportista, es transfereix del venedor al comprador quan la mercaderia
ha estat lliurada a la custòdia del transportista, i ha abonat el venedor l'assegurança de la
mercaderia.
sigla CPT
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transportista  m  Persona que, en un contracte de transport, es compromet a efectuar o fer
efectuar un transport per ferrocarril, carretera, aire, mar, vies navegables interiors o per una
combinació d'aquests modes de transport.

unitat de càrrega  f  Element individual que s'ha de manejar o emmagatzemar mitjançant
la utilització de mitjans mecànics.

WCO  f  Vegeu organització mundial de duanes.

ZAL  f  Vegeu zona d'activitats logístiques.

zona d'activitats logístiques  f Centre logístic multimodal, normalment situat en em-
plaçaments estratègicament privilegiats i dotats d'un conjunt d'instal·lacions i equipaments
que permeten desenvolupar tot tipus d'activitats logístiques.
sigla ZAL

zona de vigilància duanera  f  Part determinada del territori duaner on la duana exerceix
poders especials en virtut dels quals aplica o pot aplicar mesures especials de control duaner.

zona franca  f  Règim duaner que permet rebre mercaderies en un espai delimitat d'un estat,
sense el pagament de gravàmens a la importació ja que es considera que no es troben en el
territori duaner i on no estan subjectes al control habitual de la duana.
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