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CAPACITATS PRÈVIES

- Nivell intermig d'anglès
- Us fluid de programes d'ofimàtica

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE13-MNGTM. Coneixement sobre la gestió i el comportament en la mar dels transports marítims especials.

Genèriques:
CG1-MNGTM. Capacitat per gestionar, dirigir i coordinar l'anàlisi de les situacions, càlcul de variables i paràmetres específics de la
navegació, la maniobra i del transport marítim.
CG2-MNGTM. Capacitat per gestionar, dirigir i coordinar les tasques de la conservació i manteniment dels elements de coberta i espais
de càrrega i estructura del vaixell.

CG5-MNGTM. Capacitat per gestionar, dirigir, coordinar i planificar la manipulació estiba i desestiba de la càrrega
CG6-MNGTM. Capacitat per planificar i realitzar els càlculs necessaris per a la distribució de la càrrega del vaixell, i la prevenció de
sobreesforços estructurals

CG13-MNGTM. Capacitat per dirigir, gestionar i explotar vaixells i artefactes flotants, navilieres i altres empreses marines

CG15-MNGTM. Capacitat  per  resoldre  problemes complexos  i  prendre  decisions  amb responsabilitat  sobre  bases  científiques  i
tecnològiques en l'àmbit de la seva especialitat
CG20-MNGTM. Capacitat per a la gestió i direcció d'empreses marines
CG18-MNGTM. Capacitat per gestionar i controlar els processos d'operació, manteniment i inspecció de les instal·lacions marines

CG19-MNGTM. Capacitat per desenvolupar els coneixements per a l'anàlisi i  interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions,
taxacions, peritatges, estudis, informes i documents tècnics en l'àmbit de la seva especialitat
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Transversals:
CT1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat;
tenir capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat
i el benefici.

Bàsiques:
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels
seus coneixements i judicis
CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en
gran mesura autodirigit o autònom.

METODOLOGIES DOCENTS

- Rebre, comprendre i sintetitzar coneixements.
- Plantejar i resoldre problemes.
- Desenvolupar el raonament i esperit crític.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Un dels objectius d'aquesta assignatura és donar el coneixement, comprensió i aptitud de les següents competències definides en la
Secció A-II/2 (Requisits mínims aplicables a la titulació dels capitans i primers oficials de pont de vaixells d'arqueig brut igual o
superior a 500 GT) del Conveni Internacional sobre Normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (STCW). :

"Planificar i assegurar una càrrega segura, estiba, subjecció durant la travessa i desembarcament de càrregues" amb atenció a la
"capacitat  per  establir  procediments  de  manipulació  segura  de  la  càrrega  tenint  en  compte  el  que  disposen els  instruments
internacionals com ara Codi IMDG, el Codi IMSBC, els Annexes III i V del Marpol 73/78 i altre informació pertinent"

"Transport de mercaderies perilloses"

Aquestes competències poden també ser demostrades a través del simulador segons el codi STCW.

Els temes que es tractaran a l'assignatura seran els següents:

- Coneixement general del codi IMDG amb especial atenció a les parts 2, 3, 5 i 7
- Coneixement del suplement del Codi IMDG
- Segregació i estiba de mercaderies perilloses a bord de vaixells portacontenidors, càrrega rodada i càrrega general
- Conèixer la relació entre les diferents legislacions internacionals de transport de MMPP: ADR/RID, IATA, i IMDG.
- Normativa nacional de MMPP
- Procediment portuari de tramitació de MMPP

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 100.00

Dedicació total: 45 h
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CONTINGUTS

Capítol 1. Codi IMDG

Descripció:
Estudi en profunditat el codi IMDG i el seu suplement. Conèixer els procediments previs al embarcament de MMPP, la
documentació necessària, les segregacions, estiba, exempcions, etc.

Dedicació: 89h 20m
Grup gran/Teoria: 6h
Activitats dirigides: 16h 40m
Aprenentatge autònom: 66h 40m

Capitol 2. Relació entre normatives internacionals de transport de mercaderies perilloses

Descripció:
Estudi general de les normatives IMDG, ADR, RID i IATA i la relació entre elles

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 12h 30m
Activitats dirigides: 2h 30m

Capítol 3. Normativa nacional de transport de mercaderies perilloses per mar

Descripció:
Coneixement de la normativa espanyola que regula el transport de mercaderies perilloses per mar. Funcions assignades a
l'administració marítima i portuària. Responsabilitats del capità.

Dedicació: 12h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

Capítol 4. Procediment portuari de tramitació de mercaderies perilloses

Descripció:
Coneixement dels tràmits portuaris per l'entrada, sortida i trànsit de les mercaderies perilloses.

Dedicació: 8h 40m
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 6h 40m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

NFinal=60% AVALUACIÓ CONTINUADA + 40% EXAMEN FINAL

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- Es considera com "No presentat" l'alumne que no presenti tots els exercicis avaluables.
- Es considera "No presentat" l'alumne que no es presenti a la prova final.
- En cas que la mitjana final sigui inferior a 5 però l'alumne hagi aprovat l'examen final, obtindrà la qualificació final de 5 (aprovat).
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8481433683 .
- Louzán Lago, Felipe. Estiba de cargas solidas. La Coruña: Cartamar, 2016. ISBN 9788494174667.
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RECURSOS

Altres recursos:
Els convenis (SOLAS, MARPOL...) i la normativa de la IMO actualitzada, es pot consultar a través de la base de dades IMO VEGA on
the web. Per accedir-hi cal demanar a la biblioteca de la Facultad de Nàutica de Barcelona els codis d'accés.
International Maritime Organization. IMO-Vega on the web [en línia]. London: IMO, 2010- [Consulta: 14 juliol 2021]. Disponible a:
<https://vp.imo.org/Login.aspx> [Accés restringit als usuaris UPC, adreceu-vos al taulell de préstec de la biblioteca]

https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev21/21files_e.html
https://vp.imo.org/index.html
https://vp.imo.org/Login.aspx>

