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w dostawie, opóźnienia usługi itp.), w
ktorych udział biorą Rady Arbitrażowe
ds. Transportu (Juntas Arbitrales de
Transporte (JAT)
Hiszpańskie regulacje prawne

Committed to improve
quality
BBCA Legal is an international law firm
established more than 40 years ago
involved in all aspects of maritime and
road
transport,
insurance
and
commercial law. It currently has
lawyers
qualified
in
various
jurisdictions, fluent in Spanish, English,
French, Italian, Polish and Catalan.
The firms’ monthly newsletter aims to
share relevant aspects of the transport
industry, in order to keep our clients
updated with the latest events of our
common market.
In the July edition, we present an article
about investments in infrastructure,
digitalization and ecology as a key to
commercialize with Europe and the
Middle East.
BBCA Legal to międzynarodowa firma
prawnicza założona ponad 40 lat temu
zajmujaca sie wszystkimi aspektami
transportu morskiego i drogowego,
ubezpieczeń i prawa handlowego.
Obecnie
posiada
prawników
posiadających kwalifikacje w różnych
jurysdykcjach, biegle posługujących się
językiem
hiszpańskim,
angielskim,
francuskim,
włoskim,
polskim
i
katalońskim.
Miesięczny biuletyn firm ma na celu
udostępnianie
istotnych
aspektów
branży transportowej, aby nasi klienci
byli na bieżąco informowani o
najnowszych wydarzeniach na naszym
wspólnym rynku.
W poniższym artykule przedstawiamy
Państwu interesujący artykuł na temat
alternatywej
procedury
sądowej
dotyczących sporów handlowych nie
przekraczajacych kwoty 15 000,
dotyczących umów związanych z
transportem (straty, awarie, opóźnienia

Prawo hiszpańskie nieco ulatwia nam
sprawe przy rozstrzyganiu sporów
handlowych, nie przekraczajacych
15000 euro, mających związek z
transportem. Według artykułu 38.1.3,
który znaleźć możemy w Disposiciones
comunes a los diferentes modos de
transporte
terrestre
czyli
tzw.
Wspólnych przepisach dotyczących
różnych rodzajów transportu lądowego
rozstrzyganie
owych
sporów
handlowych wynikających z realizacji
umów o transporcie lądowym, należy
do komisji arbitrażowych. Sprawia to,
że procedura jest mniej skomplikowana
i sformalizowana, a przy tym
korzystniejsza dla przedsiebiorców. Do
ich
dyspozycji
należy
także
rozstrzyganie sporów powstałych, w
związku
z
innymi
umowami
zawieranymi przez firmy transportowe
oraz firmy pomocnicze i uzupełniające
działanie transportu.
Zakłada się, że wyżej wymieniona
umowa o poddaniu się arbitrażowi
komisji
ma
zastosowanie
pod
warunkiem, że kwota sporu nie
przekracza 15 000 euro oraz żadna ze
stron biorących udział w umowie nie
wyraziłaby wyraźnie innej woli
przeciwko drugiej stronie
przed
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momentem, w którym rozpoczęcie
wykonywania
zakontraktowanego
transportu
lub
działalności
się
rozpoczęło lub powinno się rozpocząć.
Rząd ustawowo określił procedurę, na
podstawie
której
dana
metoda
rozwiązania
sporu
ma
być
przeprowadzona.
Musi
charakteryzować się uproszczeniem
procedur i brakiem specjalnych
formalności, prostotą, oraz w miare
możliwosci, jak najkrótszym czasem i
niższymi kosztami procesu.

Uproszczona
procedura
zostanie
ustanowiona na mocy rozporządzenia,
za pośrednictwem którego rady
arbitrażowe ds. Transportu będą
zajmować się depozytem i, w
stosownych
przypadkach,
rozporządzeniem
towarem
w
przypadkach, w których odpowiada on
zgodnie z przepisami ustawodawstwa
regulującego umowę o transporcie
lądowym.
Technology and ports

The results obtained from import and
export between Spain and Europe in
the previous year are very satisfactory
and they met expectations, which
caused that these two regions became
partners in the development of trade
between ports. Other strategic region is
the Middle East, with whom merit
exchanges have intensified in recent
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times The improvement of different
infrastructures, the investment in
technology, digitalization and the
assumption of the ecological factor are
fundamental in the Spanish ports.
While Europe is the main port market
in Spain, commercial relations between
Spain and the Middle East have
intensified in the last decade thanks to
factors that influence the participation
of
Spanish
companies
in the
construction of large infrastructure
such as the Meca-Medina high-speed
railway. Spanish exports to the region
totaled 5,384 million euros in 2016
according to ICEX data, while imports
were 3,994 million euros. In this
exchange of goods, Dubai is positioned
as a key hub of maritime transport,
since 2018. From the port of Dubai,
distribution is managed to other ports
in this area such as Shuwaikh (Kuwait),
Aqaba (Jordan) Dammam, Jeddah and
Riyadh (Saudi Arabia) or Karachi
(Pakistan).
The impact of this type of operations
with the Middle East, is that companies
such as the Moldtrans Group have
announced the launch of a new
maritime transport service between the
two areas that links the ports of
Valencia and Barcelona with the port of
Dubai every week.
In this search for innovation and
efficiency, several companies and
programs are betting on the digital
renewal of the sector. Berge, Celsa,
Dachser,
Ficosa,
Retevision,
ProDevelop, Eurohelp, Tecnalia, Insia
and The Biomechanics Institute of
Valencia are some of the agented ones
involved in the ESTIBA + project, which
includes the development of industry
4.0 technologies for the digitalization of
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Spanish
ports
through
highly
automated logistics.
The project with an estimated
investment of 5 million euros, funded
by
the
Center
for
Industrial
Technological Development (CDTI) has
as its main objective to advance the
provision of strategic technologies in
the port of the future (Smart port) to
meet the growing demands of
efficiency,
economy,
safety
and
environmental compatibility, according
to the concept "Industry 4.0" using the
highest levels of automation.
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Spain is a key point for the entry and
exit of merchandise, and this means
that it must face three fundamental
challenges: connect the client of origin
with that of destination, the legislative
changes in environmental matters and
the digitalization of the sector that
allows
collaboration
between
organizations.

Technology and digital fever also
affects other operations such as
customs clearance. With the aim of
providing simple and easy-to-use
solutions, Maersk, the world's largest
container shipping Company, offers its
online customs clearance platform in
Spain and six other European
countries: Germany, France, Denmark,
the Netherlands, Poland and the United
Kingdom. The company will expand
this offer to more countries by the end
of 2019.
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In recent years, Spain is proving to be
an attractive country for foreign
international investors, by 30% in net
terms compared to 2017. Since 2019
Spain is the 5th largest recipient of
foreign investment in the world.

Abogados en España desde 1905 - International Advocates since 1976

