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RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

 L'alumne coneixerà les figures que intervenen en el transport marítim, en particular 

l’empresa naviliera i els agents que intervenen en els contractes de transport. 

 Distingirà els diferents tipus de vaixells mercants i el modes i formes de transport marítim.  

 Coneixerà l’evolució del transport marítim al llarg de la Història i el desenvolupament de 

l’instrument fonamental del comerç per via marítima: el vaixell.  

 Coneixerà les funcions i organització dels ports i les terminals portuàries. 

 Coneixerà les principals fonts d'informació a nivell internacional i nacional, i les 

associacions més rellevants del món marítim. 

 Reconeixerà i distingirà els diferents agents que participen en la cadena de transport 

marítim, llurs organitzacions i associacions.  

 

 

 

COMPETÈCIES BÀSIQUES I GENERALS 

 
E1.-Establir projectes de negocis marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de 
noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives. 
E3.-Mostra coneixements i habilitats sobre coordinació en el departament de compres o 
aprovisionament, producció i distribució d'un producte en qualsevol empresa, analitzant diferents 
tipus de tècniques 
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E5.- Mostra coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, 
la gestió duanera i el comerç internacional per poder gestionar i / o contractar el transport. 
E7.- Mostra coneixements sobre el vaixell i la seva contractació per a la seva utilització com a mitjà 
de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al 
medi ambient. 
 

 

 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 
 

E1.-Establir projectes de negocis marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves 

empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives. 

E3.-Mostra coneixements i habilitats sobre coordinació en el departament de compres o aprovisionament, 

producció i distribució d'un producte en qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques 

E5.- Mostra coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió 

duanera i el comerç internacional per poder gestionar i / o contractar el transport. 

E7.- Mostra coneixements sobre el vaixell i la seva contractació per a la seva utilització com a mitjà de 

transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al medi ambient. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

L’assignatura està programada en 22 sessions de seminari i 8 sessions de pràctiques. Hi haurà 
quatre exercicis al llarg del trimestre sobre les matèries contingudes en les quatre parts del 
temari. 

En les sessions de seminari es combinaran sessions de teoria amb sessions de resolució d'exercicis. 

En l'exposició teòrica s'intercalaran exemples que serviran perquè l'estudiant pugui resoldre 

situacions reals de manera autònoma. 

 

 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 

La nota final serà la mitjana aritmètica ponderada de les qualificacions de les activitats valoratives 
realitzades al llarg del trimestre. Per superar l’assignatura cal que la nota final sigui superior o igual 
a 50 punts sobre 100. 

L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen: 

- Quatre exercicis d’avaluació: 4 x 7,5 punts. Total 30 punts 

- Quatre treballs: 4 x 5 punts. Total 20 punts 
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- Un examen final que avaluarà la comprensió de l’alumne de les matèries de l’assignatura. 
Aquest examen estarà dividit en dues parts, una tipues test (40 punts) i altra escrit (10 
punts). Total 50 punts. 

Per a l'avaluació de l'assignatura es tindrà en compte tant el rendiment del curs per part de 
l'alumne (50%), com el resultat obtingut en l'exàmen final (50%). Els alumnes han d'aprovar cada 
part de l'assignatura per separat per aprovar el curs. En el període de recuperació, l'estudiant 
podrà examinar-se del temari de l'assignatura, prèvia realització dels treballs que li restin 
pendents. L’estudiant que no s’hagi presentat a l’examen final no podrà optar a l’examen de 
recuperació.  

 

 

 

CONTINGUTS 

 

1. L’EMPRESA NAVILIERA I ELS AGENTS MARÍTIMS 
 

1.1 Concepte d'empresa naviliera 

1.2 Organització i tipologia d’empreses navilieres 

1.3 Propietari, armador, navilier 

1.4 El vaixell. El negoci navilier. Formes d’explotació dels vaixells. Tipus de noliejament. 

1.5 Organització de l’empresa naviliera; apunts històrics. Gestió de flotes pròpies i de 

 tercers 

1.6 L'operador de vaixells 

1.7 Els costos d'explotació del vaixell: tripulació, combustible, despesses d'escala 

1.8 Agents marítims. Concepte i regulació. 

1.8.1 Consignataris de la carga i del vaixell 

1.8.2 Transitaris (forwarding) 

1.8.3 Els representants duaners 

1.9 Agents marítims (brokers). Funcions i tipología de brokers 

 

 

2.  EL TRANSPORT MARÍTIM 

 

2.1 Càrrega líquida i càrrega seca  

2.2 Càrrega completa i càrrega parcial 

2.3 Granels i cárrega convencional. Càrrega pesada (heavy lift) 

2.4 Contenidors 
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2.5 La política europea de transports. La navegació de curta distància (short sea shipping) 

       2.5.1 Les autopiestes del mar (Motorways of the Sea, MOS) 

2.6 Les línees regulars 

2.7 El tramp 

2.8 El transport intermodal. 

2.9 Els contractes de noliejament. 

       2.9.1 Tipologia de contractes 

2.10 Contracte de noliejament per viatge 

2.11 Contracte de noliejament per temps 

2.12 El Coneixement d'Embarcament (Bill of Lading). El transport en règimen de 

 “Coneixement”. 

2.13 Concepte de planxa i demores 

 
 

3. EL VAIXELL I ELS PORTS 

            3.1 Definició de vaixell. Tipus i característiques. Propietats 

            3.2 Síntesi de la història del vaixell i de la navegació 

                  3.2.1 Orígens de la navegació 

                  3.2.2 El rem i la vela 

                  3.2.3 La revolució industrial al transport marítim. Canvis tècnics i transformacions  

  econòmiques i socials 

             3.3 Els vaixells mercants: tipus i funcions. Portacontenidors, granelers, creuers... 

             3.4 Els ports. Concepte i definició 

                   3.4.1 Ports hub i ports gate. Vaixells feeder 

                   3.4.2 Ports pesquers. Ports esportius i turístics 

              3.5 Els creuers turístics. Els vaixells de càrrega amb passetgers 

              3.6 Les terminals portuàries 

              3.7 Regulació de la seguretat del vaixell i de la contaminació del medi marí des dels vaixells 

                    3.7.1 El conveni internacional SOLAS 

                    3.7.2 El conveni internacional MARPOL 

              3.8 L'abanderament dels vaixells. Els pabellons de conveniència (flags of convenience) 

              3.9 La construcció naval. Drassanes de reparació i de construcció. Especialització i  

         deslocalització 
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4. ORGANITZACIONS MARÍTIMES I SERVEIS PORTUARIS LLIGATS AL VAIXELL 

 4.1 L'Organització Marítima Internacional (IMO/OMI) 

 4.2 L'Associació de Naviliers Espanyols (ANAVE) 

 4.3 La BIMCO i altres organitzacions 

 4.4 Les mercaderies perilloses. Regulació pràctica del seu transport. 

 4.5 Les agències de contractació de personal marítim 

 4.6 Els serveis portuaris. Definició i regulació 
  4.6.1 El practicatge 
  4.6.2 L'amarratge 
  4.6.3 El remolc 

 4.7 El servei d'estiba  

 
 

 

RECURSOS DIDÀCTICS 

 

Bibliografia recomanada: 
 

MONTORI, ESCRIBANO, MARTINEZ (2015, 1ª edició).  “Manual del Transporte Marítimo”, 
Editorial Marge Books, Barcelona. 

MARTIN STOPFORD (2009, 3ª edició), Maritime Economics. Editorial Routledge, London. 

ALAN E. BRANCH (2012, 7ª edició), Elements of Shipping. Editorial Routledge, London. 

AQUILINO BLANCO (1997), Los Transportes Maritimos de Linea Regular. Institut Portuari 
d’Estudis i Cooperació (APV). 

INSTITUTE OF CHARTERED SHIPBROKERS, Introduction to Shipping, London 2014. 

CONWAY’S HISTORY OF THE SHIP. Especialment els volumens titulats The Advent of Steam i 
The Shipping Revolution. Conway Maritime Press, Londres. 

LEVINSON, MARC, The box. How the shipping container made the world smaller and the 
world economy bigger. Princeton University Press. 

MONTORI DÍEZ, AGUSTIN (2009), Manual del transporte marítimo. Editat per ATEIA-OLT, 
Barcelona. 

 
Bibliografia complementària: 
 

BJÖRN LANDSTRÖM (1973), El buque. Editorial Juventud, Barcelona. 

PASTOR PRIETO, S. (1982), El transporte maritimo en España: crecimiento, crisis y politica 
económica. Bases para una ordenación económica del sector. Tesi doctoral publicada en 
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dos volums en edició facsímil pel Servicio de Reprografía de la Editorial de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Capt. J. B. COSTA (1987), Tratado de estiba, editat per l’autor  

VALDALISO, J. (1996), The diffusion of technological change in the Spanish merchant fleet 
during the twentieth century. Available alternatives and conditioning factors. The Journal of 
Transport History,  volum 17, número 2, setembre, pàgines 95-115. 

JOSÉ CERVERA PERY (1991), La marina mercante española. Historia y circunstancia. 
Editorial San Martín, Madrid. 

RUIZ SOROA, JOSÉ Mª (1990), El buque, el naviero, personal auxiliar, Institut Vasc 
d’Administració Pública, Vitoria-Gasteiz. 

RUIZ SOROA, JOSÉ Mª (1992), Manual de Derecho de Accidentes de la Navegación, Escola 
d’Administració Marítima, Vitoria-Gasteiz. 

SANCHO LLERANDI, P. (1979), Transporte marítimo y construcción naval en España, Madrid, 
Ediciones de la Torre. 

ZAMORA TERRÉS, J. (2004), PRESTIGE, de l’accident a la catàstrofe. Nunca Mais de 
Catalunya, Barcelona. 

 
 
 

 


