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INTRODUCCIÓ 
 

En els últims anys ha crescut l’ interès sobre els efectes sobre l’ecosistema de les 

pesqueres, tractant el impacte de les operacions pesqueres, no sols sobre les espècies 

objecte de la pesca, sinó  també sobre la captura incidental o altres efectes sobre 

espècies no comercials o habitats. La eficàcia energètica, la reducció de la contaminació 

i la millor qualitat de la captura son també aspectes importants relacionats amb les arts 

de pesca i les operacions pesqueres (Codi de Conducta per a la Pesca Responsable, 

article 7.2.2). 

 

Des d’una situació on el desenvolupament dels arts i els mètodes de pesca només estava 

enfocat a la major eficiència possible de pesca sobre la espècie objectiu, ara la 

investigació, la ordenació i la industria pesquera afronten el repte de desenvolupar arts, 

mètodes i regulacions per a satisfer les diferents consideracions esmentades abans. 

 

Hem de tenir en compte que aquest projecte ha d’estar basat en la variació de la 

modalitat al llarg de l’any. Com que dins de les arts menors hi ha diferents arts de pesca 

que tenen un índex d’efecte sobre l’ecosistema diferent, el que aconseguim variant les 

modalitats al llarg d’un any, és una mitja molt acceptable de respecte al ecosistema. 

 

 

 

Segons el Codi de Conducta, podem establir una sèrie de criteris per determinar el art de 

pesca ideal. Com ja es de suposar, la llista de criteris es fa tant gran que podem afirmar 

que l’art ideal no existeix. El ideal potser no, però podríem buscar el més aproximat 

segons la taula següent: 
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Taula 1. Índex dels efectes aproximats sobre l’ecosistema dels diferents arts de pesca. 
Font: http://www.fao.org/docrep/008/y3427s/y3427s04.htm 

 

 

Partint d’aquesta base, entenem que el projecte o estudi de la viabilitat d’una explotació 

pesquera no pot deixar de banda aspectes tant importants com aquests. És per això que 

hem decidit triar els arts menors com a model d’aquest treball tenint en compte 

paràmetres, no només de pesca sobre la espècie objectiu. 
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1. QUE SÓN LES ARTS MENORS. 

 

1.1  Els tremalls i les soltes. 

 

En l’ús de xarxes passives, els peixos al intentar traspassar qualsevol tipus de xarxa, 

queden enganxats en les malles per les seves aletes dorsals o brànquies. Son arts 

selectives. 

Assoleixen uns 100m de longitud i de profunditat poden arribar a 12m.    

 

 

 

Imatge 1. Pescadors de tremall. Font: www.artesansdapesca.com 

 

Condicions per que una xarxa sigui efectiva :   

 

� Uniformitat de la mida de les malles. 

 

� Transparència del fil  

 

� Uniformitat en el grau d’obertura de les malles. 
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Coeficient de penjada: relació entre la longitud del cap superior i la longitud del pany, 

ha de ser sempre inferior a la unitat.   

 

Existeixen 2 grups, arts fixes i arts de deriva. 

 

Arts fixes 

 

Son aquelles que quan es calen es mantenen en la mateixa posició vertical fins que es 

viren. Existeixen 2 grups : 

 

 Arts d’emmallament :    Arts de trampa : 

 

  - Tremall      - Almadraves 

 

  - Volanta     - Corrals 

 

  - Solta 

 

 

� Tremall : 

 

Art d’emmallament fixa i no ganyera que captura espècies bentòniques fonamentalment. 

Solen tenir 60m de longitud i un màxim de 10m de profunditat. 

 

Està format per 3 xarxes superposades : 

 

- 2 malles exteriors grans i de forat gran que es corresponen exactament (esmais) 

- 1 malla interior més gran i de forat més petit, que va entre les 2 exteriors, 

formant bosses (broma).   

- Ralinga superior de suros. 

 - Ralinga inferior de ploms. 
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- Peu de gall amarrat a les ralingues que sobresurten de les peces terminals i que 

va unit a un gall o a la barca en l’extrem superior i a

inferior, com en la volanta i la beta. 

 

 

 

Imatge 2. Xarxa de tremall. Font: 

 

Les xarxes fixes son aquelles que es col·loquen a un  lloc de

interceptar el pas dels peixos u altres animals marins. Solen ser rets de contorn mes o 

menys rectangular que pengen verticals a l’aigua a partir de la ralinga superior o de 

suro, i porten a la part inferior llast abundant per a 

La fixació al fons es realitza amb “boies”, “ancores” o “morts” de diversa índole, y la 

trajectòria que es tria al calar

a pescar.  

 

Els tremalls son xarxes fixes molt

en àrees de pas de les espècies que s’intenta capturar. Estan constituïdes per tres xarxes 

de diferents dimensions de malla, fixades a la ralinga superior de flotadors. En aquesta 

ret el peix pot passar el cap però  s’embolicarà amb les ganyes i podrà ser fàcilment 

capturat. 
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Peu de gall amarrat a les ralingues que sobresurten de les peces terminals i que 

va unit a un gall o a la barca en l’extrem superior i a un mort en l’extrem 

inferior, com en la volanta i la beta.  

 

. Xarxa de tremall. Font: www.artesansdapesca.com 

Les xarxes fixes son aquelles que es col·loquen a un  lloc determinat de la costa per a 

interceptar el pas dels peixos u altres animals marins. Solen ser rets de contorn mes o 

menys rectangular que pengen verticals a l’aigua a partir de la ralinga superior o de 

suro, i porten a la part inferior llast abundant per a quedar fondejades a un lloc.

La fixació al fons es realitza amb “boies”, “ancores” o “morts” de diversa índole, y la 

trajectòria que es tria al calar-les pot variar depenent de les condicions del lloc on es va 

Els tremalls son xarxes fixes molt característiques que es calen verticalment i es fixen 

en àrees de pas de les espècies que s’intenta capturar. Estan constituïdes per tres xarxes 

de diferents dimensions de malla, fixades a la ralinga superior de flotadors. En aquesta 

r el cap però  s’embolicarà amb les ganyes i podrà ser fàcilment 
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Peu de gall amarrat a les ralingues que sobresurten de les peces terminals i que 

un mort en l’extrem 

terminat de la costa per a 

interceptar el pas dels peixos u altres animals marins. Solen ser rets de contorn mes o 

menys rectangular que pengen verticals a l’aigua a partir de la ralinga superior o de 

quedar fondejades a un lloc. 

La fixació al fons es realitza amb “boies”, “ancores” o “morts” de diversa índole, y la 

les pot variar depenent de les condicions del lloc on es va 

característiques que es calen verticalment i es fixen 

en àrees de pas de les espècies que s’intenta capturar. Estan constituïdes per tres xarxes 

de diferents dimensions de malla, fixades a la ralinga superior de flotadors. En aquesta 

r el cap però  s’embolicarà amb les ganyes i podrà ser fàcilment 
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� Volanta : 

 

Art fixa d’emmallament ganyera, es cala en el fons, per capturar el lluç. La seva 

longitud no pot ser major de 2Km i la seva alçada no pot ser més gran de 10m. 

Es format per :  

 

- 1 o més panys de xarxa de 40 m de longitud i 5m d’alçada amb malla de 50mm 

en el mediterrani i de 88mm a la resta.  

 

 - Ralinga superior que conté flotadors per mantenir la seva verticalitat. 

 

            - Ralinga inferior que conté ploms, es més llarga que la superior. 

 

- Peus de gall en els extrems en comptes de ralingues, on van amarrats en la part 

superior, els caps de flotació on van els galls, i en la part inferior, els morts.  

 

 

 

 

Imatge 3. Xarxa de un sol pany (solta). Font: http://www.tortugasmarinas.info/apoyo-
al-pescador/trasmallos-y-almadrabas.html 
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� Solta. 

 

Art fixa d’emmallament ganyera que es pot calar tant en superfície per capturar cavalla,  

bonítol, etc o al fons directament per captura lluç o altres.  

Les soltes de fons solen tenir com a objectiu la captura d’espècies demersals d’alt valor 

comercial (moll, lluç, orada, etc). S’acostuma a calar de nit ja que aquests peixos solen 

tenir comportament nocturn. 

Les dimensions màximes de cada peça no poden superar els 50 m. de longitud i els 4 m. 

d’alçada. Estan autoritzades un màxim de 30 peces per pescador, amb un màxim de 90 

per embarcació. 

 

 

 

Imatge 4. Pescadors amb soltes. Font:  

http://fotosyvideosdecocinaconcarino.blogspot.com.es 
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1.2 Palangre. 

La pesca en palangre està considerada com la pesca mes selectiva que existeix, ja que 

depenent de l’esquer i de la dimensió d’ham utilitzats, es pesca un tipus d’espècies o 

altres, al mateix temps que una mida o altra. La pesca comercial ha utilitzat palangres 

des del segle XIX, encara que l’ham com a útil de pesca és un dels instruments que es 

coneix des de més antic encara que la seva forma pràcticament no ha variat. 

 

En termes generales aquest tipus de pesca consisteix en una línia principal, anomenada 

mare, a la que s’afegeixen molts ramals, braçolades, amb hams escats a l’extrem lliure. 

Depenent del tipus de palangre de que es tracte, s‘utilitzen boies o flotadors per a 

localitzar la posició de la línia al fons marí, o a la profunditat requerida.  

 

 

 

Imatge 5. Palangre de fons. Font: www.fao.org 
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Aparell que es caracteritza perquè el cap mare treballa en forma paral·lela al fondo. A 

tota la llargada del cap mare es distribueixen les braçolades amb suficient separació per 

a que en el cas que aquestes s’estirin horitzontalment els hams no s’enredin.  

 

 

 

Està format per : 

- Cap mare: cap llarg d’on surten les braçolades, a cada extrem hi ha un cap de flotació 

amb un gall, i un mort.     

- Braçolades: filament de niló on van els hams, han d’estar més o menys separats, 

segons el peix a capturar. 

- Hams: on va l’esquer. 

Existeix una enorme diversitat de formes i dimensions d’hams, però només uns pocs 

han estat utilitzats en major freqüència. Son d’acer, ferro galvanitzat, de fibra de vidre, 

etc. Parts de l’ham : 

 

Els hams van numerats, normalment, en ordre invers a la seva dimensió, que com hem 

dit dependrà del peix a pescar, poden oscil·lar entre els 12 i 2 cm. de longitud 

 

El palangre és a Catalunya un dels arts menor més importants junt al tremall. A cada 

cap de palangre un calament vertical (sirga o cap de flotació) uneix la "mare" amb les 

boies de superfície. Als capsals hi van lligats un "gall" i un "mort" o ancorot per a 

afirmar l'aparell.  

 

El tipus de palangre més utilitzat als nostres ports té de 100 a 250 m. per unitat de 

palangre, a la mare d'aquesta unitat s' afirmen 17 o 18 braçolades a 9 m. de separació 

una de l'altra, la llargada d'aquestes és de 3 o 4 m., al xicot de cada braçolada apareix el 

seu corresponent ham, generalment de paleta dret o invertit. Hi ha tres tipus principals 

de palangres, segons la profunditat que es calen: palangre de superfície, entre dues 

aigües (considerat també com a palangre de fons) i de fons.  
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Segons la modalitat que es practica o espècie objectiu s’afegeixen boies i llastres 

suplementaris. La mida dels hams i el gruix de la mare i les braçolades també depenent 

de l’espècie objectiu. El material que constitueix l'aparell és de fibra sintètica i en certes 

ocasions cable d'acer.  

Es pot establir una segona classificació del palangre segons la dinàmica del conjunt: 

palangres fixes i palangres a la deriva.  

 

Palangre fix. 

L'aparell entra en contacte amb el fons mitjançant morts afirmats als extrems inferiors 

del cap de flotació. Generalment són palangres de fons i entre dues aigües.  

Palangre de deriva. 

Cap del seus elements entra en contacte amb el fons, per tant, l'aparell queda a mercè de 

vents i corrents. Freqüentment són palangres de superfície.  

 

� PALANGRE DE FONS. 

Art fixa, els hams toquen el fons mitjançant ploms col·locats en els extrems del cap 

mare, que pot arribar a tenir 10000 metres. Captura espècies demersals, orada, llobarro, 

congre, etc. Es cala en fons des de 4 a 500 braces. 

La longitud dels caps de flotació depenen de la profunditat, se’ls ha de donar d’un 25% 

a un 40% més segons estat del mar i de les corrents. 

Existeixen 2 tipus segons la naturalesa del fons que només es diferencien per la forma 

en que es calen ja que les tècniques de pesca són diferents. 

 

 

- Palangre de fons de pedra. 

- Palangre de fons gitat. 

 

• Palangre fix entre dues aigües. 

Es una varietat del palangre de fons, s’intercalen flotadors i llast a intervals regulars a 

tot el cap mare, així l’art queda calat de forma en zig-zag, entre el fons i 2 braces fins al 

flotador. 
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� PALANGRE DE SUPERFICIE.  

Utilitzat principalment a la pesca de la tonyina i del peix espasa. La línia principal esta 

afermada a boies a cada extrem, i te flotadors a intervals regulars al llarg de la línia. 

Alguns dels ramals tenen pesos, però en general aquest mètode depèn de que la línia 

principal s’enfonsi  pel seu propi pes per a assolir la profunditat desitjada. 

 

La finalitat d'aquest aparell es capturar especies demersals com el mabre, orada, pagell, 

congre, agullat, llobarro, pagre, sarg, etc. Els palangres de fons ofereixen moltes 

variants d'acord al tipus d’espècies a capturar i es calen en fons de 4 o 5 fins a 500 

braces.  

 

 

Imatge 6. Palangre de superfície. Font: http://www.vistaalmar.es 

 

Es solen calar de forma fixa, es a dir, els hams toquen aterra mitjançant llastres 

col·locats als extrems del cap mare. La longitud de la mare pot esser de 1000 fins a 

10.000 m., les braçolades mesuren 1 m. fins 6 m., segons espècie. i la separació entre 

elles es de 3 m. fins a 12 m, segons la mida del peix.  

 

S'utilitza per a pescar especies pelàgiques, sobre tot túnids, es capturen també 

tallahams, agullats, ralles, sorell, cavalla, llampúa, peix blau en general.  
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El tipus de palangre que s'utilitza es de 100 mts per unitat (de boia a boia), amb 17 o 18 

braçolades amb els seus respectius hams. La llargada total del palangre és de 4 o 5 

milles.  

 

Cal diferenciar el palangre de superfície de litoral per a la pesca de petits túnids, del 

palangre de superfície calat a gran distancia de la costa per a la pesca de "bonítol del 

Norte" (thunnus alalunga), aquest palangre és d'una longitud aproximada de 3 milles 

per caixó de palangre i amb una quantitat d'hams de 300 per caixó aproximadament 

Porten de 10 a 12 hams per boieta, la longitud del calament vertical es de 4 o 5 mts. 

aprox. i a 1 braça de fondària esta afirmat el cap mare (nº150) d'on surten les diferents 

braçolades (nº100) amb els seus respectius hams, la llargada de les braçolades es de 5 o 

6 mts.  

Les fondàries de pesca són molt variades, les més generalitzades van de les 15 braces 

fins a les 50 braces, quan es tracta del palangre de litoral i de 30 braces fins a 1000 

braces quan parlem del palangre d’altura. Normalment es deixen a la deriva.  

La legislació europea limita a 60 km, la  longitud de d’aparell que pot ser calat per cada 

vaixell. 

 

1.3 Nanses o trampes. 

La Classificació Internacional Estadística Estandarditzada d’Arts de Pesca, considera 

que les nanses son un tipus de trampa (Nédélec y Prado, 1990), però es tracten  per 

separat, degut a les diferències en el principi de captura i a la seva construcció entre les 

nanses i altres tipus de trampes. El principi general de captura de les nanses i de les 

trampes es atreure a portar a la espècie objectiu de la pesca a ingressar en una caixa o 

compartiment, del qual, una vegada en són a dins, els és impossible sortir. 

 

 

Les formes típiques d’una nansa són caixes, cons, cilindres, esferes o ampolles. La mida 

pot variar des de nanses petites per capturar crancs de riu (còniques: 0,3 m de diàmetre i 

0,2 m d’alçada) fins a nanses grans per a cabres (en forma de caixa: 2x2x1 m.)  
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Imatge 7. Tipus de nanses. Font: 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/approot/dgeia_mce/html/RECUADROS_INT_GLOS/D2_PESC
A/D2_PESCA04/D2_R_PESCA04_02.htm 

 

Les obertures de les nanses, normalment tenen forma d’embut o cunya, per a que 

l’organisme ingressi a la nansa fàcilment, però tingui una baixa probabilitat de fugir. 

Les nanses es poden construir amb materials diversos, com la fusta, les fulles de la 

palmera, marcs de metall recoberts de xarxes de plàstic, malla metàl·lica o altres 

materials. 

 

 

 

Imatge 8. Nanses per a crancs. Font: www.biologiapesquera.org 
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Les nanses normalment es calen al fons, ja sigui de forma individual amb una boia per 

nansa, o bé en grups formant una espècie de palangre. Generalment,  la nansa es deixa 

calada tota la nit, però en algunes pesqueres es poden arribar a deixar períodes més 

llargs. El cicle d’operació és similar  al de la pesca de palangre, on es col·loca l’esquer, 

es cala la nansa, es pesca i es puja a bord. L’esquer queda suspès lliurement dins de la 

nansa o es col·loca en uns recipients perforats especials per a evitar que sigui consumit 

pels carronyaires. De la mateixa forma que en la pesca de palangre, algunes especies de 

pelàgics com la sardina són freqüentment utilitzades com a esquer per a les nanses, però 

es poden utilitzar quasi qualsevol tipus de peix, musclos, etc. 

 

 

Les nanses s’utilitzen més que res per a capturar diferents crustacis, com els crancs, les 

llagostes, etc. Les nanses també es poden usar  per a capturar diverses espècies de 

peixos d’escata com el bacallà negre, brosmi i el bacallà en aigües temprades i peixos 

d’escull com meros en aigües tropicals. Altres espècies capturades amb les nanses són 

els pops i les nècores, 
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2. RESUM. 
 

El present projecte tractarà sobre l'estudi de la viabilitat d'una modalitat de pesca 

respectuosa al el medi marí. Per a aconseguir aquest objectiu, durem a terme un pla 

d'empresa complert, contemplant l'adquisició d'una embarcació determinada. 

 

El motiu perquè he escollit aquesta modalitat es per la seva selectivitat pesquera i 

perquè es una pesca sostenible que pot ser explotada de forma adequada i protegint 

l'ecosistema millor que altres modalitats. 

 

Es cert que estem davant d'un ofici vocacional, el qual crec que necessita d'una habilitat 

tècnica i manual molt elevada per a poder treballar els arts i també per a poder treure les 

diferents especies que s'hi queden atrapades. Es per això que la segona part del projecte 

consisteix amb dissenyar un curs d'especialització en les arts menors, per poder donar al 

futur pescador les habilitats mínimes per poder tenir èxit en la nova empresa. 

 

Es probable que ara mateix no hi hagi gent que es vulgui dedicar a pescar, però els 

temps que corren podrien dur a un grup important de gent a pensar en el mar com a font 

de treball. De ser així, aquest projecte hi donaria respostes, no només en l apart tècnica, 

sinó que també estaríem formant o dirigint un grup de persones cap a una pesca 

sostenible. 
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2. PERSONA EMPRENEDORA O EQUIP FUNDADOR. 
 

Com es d'esperar, les persones o persona emprenedora, haurien de ser titulats de pesca o 

de marina mercant, o com a mínim una de les dues persones hauria de disposa de 

titulació de patró i l'altra de mecànic. Pel que fa a l'equip fundador, quan es faci l'estudi 

econòmic financer, contemplarem dues opcions, una en que els dos siguin copropietaris 

fundadors o que només un dels dos sigui el fundador i l'altre un assalariat. 

 

2.1 Característiques personals 

 

L’equip fundador 1. Estarà format per  dues persones titulades, una amb titulació de 

Patró i l'altra amb titulació de mecànic. Aquestes dues persones, fundarien l'empresa 

amb una participació del 50% cadascuna. 

 

a) Soci 1: Patró de l'embarcació. Participa amb el 50% de la inversió en l'empresa, o 

amb el 100% en el supòsit d'un sol armador. 

 

Nom i cognoms:    Patró de l'embarcació. 

DNI:      300000000-E 

Edat:      30 anys. 

Domicili:     C/ del mar ,2.  

                                                                       CP: 333333.  

Telèfon:                            99935126 

 

Formació acadèmica: 

 

-Títol de Patró Costaner polivalent. 

-Tècnic en Pesca i Transport Marítim. 

 

Experiència professional:       
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-1 any d'embarcament amb vaixells de 

pesca. 

 

Antecedents empresarials familiars,... 

 

 

No hi antecedents empresarials  familiars. 

Altres: 

CATALÀ. Nivell alt 

CASTELLÀ. Nivell alt. 

ANGLES. Nivell bàsic 

 

 

b) Soci 2 : Mecànic de l'embarcació. Participa amb el 50% de la inversió en l'empresa, 

o només és un assalariat en funció del supòsit. 

 

Nom i cognoms:    Mecànic de l'embarcació. 

DNI:      23.580.561-A 

Edat:      37 anys. 

Domicili:     C/ Marina.  

                                                                       CP:33569.  

Telèfon:                                                          987654321 

 

Formació Acadèmica: 

      -Mecànic Local de pesca. 

      -Tècnic en operació i control de 

                                                                        màquines i instal·lacions del vaixell. 

 

 

Experiència professional:                                -1 any d'embarcament amb vaixells de 

          pesca. 
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Antecedents empresarials familiars: 

No hi  ha antecedents empresarials 

familiars relacionats amb el mar. Participa 

amb el 50% de l'empresa. 

 

 

 

Altres:  

 

CATALÀ. Nivell alt. 

CASTELLÀ. Nivell alt. 

ANGLES. Nivell bàsic 

 

2.2 Motivació 

 

Una de les motivacions principals d'emprendre aquest projecte ha estat la passió per el 

mar i tot allò que l'envolta. Qui no s'ha trobat en una xerrada col·loquial entre diverses 

persones, on ha sortit el tema dels oficis relacionats amb el mar i algunes de les 

persones han comentat que “ha de ser un treball molt interessant i atractiu”. Aquestes 

reflexions, fan pensar que el mar agrada a una gran quantitat de gent, que potser al 

provar, una part, no s’hi trobarien a gust, però l'altra descobriria un nou ofici vocacional 

molt agradable. 

 

A més també la situació laboral a terra potser es pitjor que al  mar i aquesta empresa 

podria ser una via per trobar un treball que satisfaci les expectatives. 
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3. PLA DE MÀRQUETING. 

3.1 Identificació, definició i justificació de les necessitats que satisfarà 

el nostre producte/servei. 

Les necessitats que satisfarà el nostre producte, que es d'una alta qualitat, es la demanda 

de peix que hi ha a Catalunya. Si mirem estudis fets per entitats, prenen com a model 

Mercabarna i tractant el peix frecs que es ven en aquest gran mercat i la seva 

procedència en adonem que del total de peix venut sols una petita part ha estat pescat a 

Catalunya
1
. Davant aquestes dades, es veu clarament que el producte està venut abans 

de pescar-lo. 

 

“Si es desglossen les dades per països i províncies, s'aprecia que, malgrat l'alt percentatge de 

peix fresc d'origen nacional, el peix provinent de Catalunya tan sols representa un 14% del 

total, essent Galícia el major proveïdor a nivell nacional de peix a Mercabarna.” 

 

Per altra banda, mirarem el consum de peix que es fa a Catalunya amb les dades del 

Departament d'Agricultura, i el compararem amb el que es pesca a Catalunya juntament 

totes les modalitats. A més veurem tot el peix fresc i marisc que es comercialitza a 

Mercabarna. Per a fer aquesta comparació traurem les dades de: 

 

• Llibre d’estadístiques del mercat del peix 2012. (Mercabarna) 

• Dades de consum de productes pesquers a Catalunya, any 2012 (DARPAM) 

• dades globals de captures a Catalunya, any 2012.(DARPAM). 

 

El que volem aconseguir amb aquesta comparació, es demostrar que el peix consumit a 

Catalunya és molt superior al pescat per la nostra flota, no sols d'arts menors, sinó de 

tota la flota junta. 

 

 

 

1. Arran de terra. indicadors participatius de sobirania alimentària a Catalunya – IEEEP-Entrepobles 

Maig 2010. 
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Peix frec i marisc consumit a Catalunya 169. 012  Tm 

Peix fresc i marisc pescat a Catalunya 30.190 Tm 

Peix fresc i marisc comercialitzat a 

Mercabarna 

646.090 Tm 

 

Taula 2. Evolució de les captures de pesca. Font: Departament d'Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Comparativa entre el peix consumit i el pescat a Catalunya any 2012. Font: 
Elaboració pròpia. 

 

Com podem apreciar, el peix i marisc pescat a Catalunya, només representa el 20% 

aproximadament, del total consumit al nostre país. Aquesta dada ens permet justificat el 

nostre projecte d'embarcació de pesca d'arts menors, ja que queda clar que la demanda 

supera i molt l'oferta. 

 

COMPARATIVA CONSUMIT-PESCAT

Pescat

Consumit
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A continuació, veurem un nuo gràfic on introduirem, a més de les dades de peix i 

marisc pescat a  i el consumit a Catalunya, les dades de tot el peix i marisc fresc que es 

va comercialitzar a Catalunya el 2012, només comptant amb el provinent de l'Estat 

Espanyol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Comparativa entre el peix pescat, consumit i comercialitzat a Catalunya 
l'any 2012. Font: Elaboració pròpia. 

 

Si la conclusió de que hi ha una demanda de peix fresc, respecte al consum quan 

parlàvem del peix pescat i el consumit a Catalunya, era ja clara abans, si mirem el nou 

gràfic 2 veurem que el peix que es comercialitza al mercat de Mercabarna, provinent de 

l'Estat Espanyol es grandíssima i encara fa més petita aquesta quantitat de peix pescat.  

 

 

Peix Pesca t- Consumit - Comercialitzat.

Pescat

Consumit

Comercialitzat
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Per tant podem obtenir dues conclusions respecta al producte que volem comercialitzar. 

 

 

1. En termes de pesca, el peix pescat representa un 20% del total consumit al nostre 

país, d'aquesta dada concloem que hi ha una demanda respecte al consum. 

 

2. En termes de comercialització, veiem en el gràfic que en aquesta línia tenim 

molt marge, ja que el peix fresc comercialitzat a Mercabarna es molt superior al 

pescat i al consumit junts. 

 

Finalment, direm que la venta i el consum de peix, esta totalment garantit abans de 

pescar-lo. També hem d'afegir que el preu de venta final del nostre producte ha baixat o 

s'ha congelat, envers altres productes, es a dir, mirant la demanda i el consum que hi ha 

a  Catalunya de peix fresc, el preu hauria de ser alt, en canvi, a la realitat el preu del 

peix no ha pujat considerablement en els últims anys, tot i que les estadistiques
2  

mostren una petita pujada al voltant del 2%, respecte l'any 2011. 

 

 

3.2 Descripció del producte/servei ofert i de la seva utilitat. 

 

Com ja hem dit abans, el nostre producte és el peix fresc del litoral català. El peix fresc 

te unes característiques molt bones i variades en funció del tipus de peix. Per poder 

veure aquestes característiques més importants, he cregut adient consultar la guia del 

consum responsable, editada pel Departament d'Agricultura, on s'esposen de forma clara 

i detallada totes aquelles coses que hem de saber i fer relacionades amb el consum de 

peix fresc. 

 

 

 

2. Dades globals de captures. Catalunya 2012. Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural 
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3.2.1 Valor nutritiu dels productes del mar. 

 

Els cereals, els llegums, les fruites, les , l'oli d'oliva i el 

peix, constitueixen la base de l'alimentació mediterrània. 

 

El peix té un alt percentatge de proteïnes de tan bona 

qualitat com les de la carn, però de més fàcil digestió. 

Els greixos del peix són rics en àcids grassos 

poliinsaturats (Omega 3), que ajuden a regular els 

nivells correctes de colesterol a la sang i disminueixen 

el risc de patir malalties cardiovasculars. 

 

El peix és una bona font de iode, i conté ferro, magnesi, 

calci, vitamines A, D, C i algunes del grup B, com 

també nivells de sals minerals recomanables per a la 

salut i molt importants per al creixement.  

 

Imatge 9. Peix fresc. Font:Guia practica per al consum de peix i marisc. Departament 
d'agricultura. 

 

 

Segons la guia practica per al consum de peix i marisc, hi trobem dues recomanacions i 

informacions de consum: 

 

• “És recomanable menjar una ració e peix al dia (120g). 

• “Els greixos del peix són rics en àcids grassos poliinsaturats (Omega 3 i 

d'altres)” 
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3.2.2 Classificació dels peixos. 

 

Els diferents tipus de peixos es classifiquen en funció de la quantitat de compostos 

grassos que contenen. Els classifiquem de més contingut a menys continguts d'àcids en: 

 

1. Peix Blau. Gras, conté més d'un 50% de 

compostos grassos (tonyina, bonítol, sardina, 

seitó, peix espasa, moll anguila, etc) 

 

  

 

 

2. Peix blanc. Semi gras. Conté entre un 2% i un 5% de compostos grassos (besuc, 

llenguado, orada, maire, sarg, truita, etc.) 

  

3. Marisc crustacis, bivalves i mol·lusc. No convé 

menjar-ne molts, ja que, sobre tot els bivalves, fan 

pujar els nivells normals d’àcid úric a la sang. 

(Cloïsses, musclos, tallarina, sèpia, pop, calamar, 

llagostí, llagosta, etc.) 

  

 

 

 

Imatge 11 . Peix blanc. Font: 

http://farmaciaolive.wordpress.com/ 

Imatge 10. Peix blau. Font: 

http://www.cocina33.com/terminos/sard
inas-sardines 
 

Imatge 12. Bivalves vius. Font: 

http://arousaeconomica.wikispaces.co
m/Tipos+de+especies 
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3.3 Anàlisi de l’entorn general. 

 

L’entorn de treball del nostre projecte, esta emmarcat dins de Catalunya on hi ha les 

següents Federacions que agrupen a les diferents Confraries de Pescadors. Totes 

aquestes entitats, a la vegada, depenen de la Direcció General de Pesca, que les 

supervisa mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Rural. 

 

 

ESQUEMA DE L’ADMINISTRACIÓ PESQUERA I DEL SECTOR 

 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 

 
Secretaria General d'Agricultura, Ramaderia, 

Direcció general de Pesca i Afers Marítims 

Servei d'Ordenació d'Activitats 

Servei de Protecció dels Recursos Marins 

Subdirecció General de Coordinació 

Federacio Catalana Confraries de 
Pescadors 

Confraries de Pescadors 

Federacions Territorials de Confraries de 
Pescadors 

Subhastes de peix 

Flota pesquera catalana 
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3.3.1 Federacions de confraries de pescadors 

• Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors 

• Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona 

• Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona 

• Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona 

3.3.2 Confraries de pescadors 

 

Alt Empordà

• Confraria de Pescadors de Llançà. 

• Confraria de Pescadors del Port de la Selva. 

• Confraria de Pescadors de Cadaqués. 

• Confraria de Pescadors de Roses. 

• Confraria de Pescadors de l'Escala. 

Baix Empordà 

• Confraria de Pescadors de l'Estartit. 

• Confraria de Pescadors de Palamós. 

• Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols. 

Selva 

• Confraria de Pescadors de Tossa de Mar. 

• Confraria de Pescadors de Lloret de Mar. 

• Confraria de Pescadors de Blanes. 

Maresme 

• Confraria de Pescadors de Malgrat de Mar. 

• Confraria de Pescadors de Pineda de Mar. 

• Confraria de Pescadors de Calella. 

• Confraria de Pescadors de Sant Pol de Mar. 

• Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar. 

• Confraria de Pescadors de Mataró. 

• Confraria de Pescadors de Montgat - El Masnou - Premià de Mar. 
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Barcelonès 

• Confraria de Pescadors de Badalona. 

• Confraria de Pescadors de Barcelona. 

 

Garraf 

• Confraria de Pescadors de Sitges. 

• Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. 

Baix Penedès 

• Confraria de Pescadors de Calafell. 

 

Tarragonès 

• Confraria de Pescadors de Torredembarra. 

• Confraria de Pescadors de Tarragona. 

Baix Camp 

• Confraria de Pescadors de Cambrils. 

Baix Ebre 

• Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar. 

• Confraria de Pescadors de l'Ampolla. 

• Confraria de Pescadors de Deltebre. 

Montsià 

• Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita (Verge del Carme). 

• Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita (Sant Pere). 

• Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar.

 

 

Totes les embarcacions que es dediquen professionalment a l'explotació del medi marí, 

pertanyen a alguna de les Confraries que hem esmentat abans. Cadascun dels ports 

pesquers acull una Confraria i disposa d'una llotja per poder vendre el peix captura cada 

dia, encara que trobem casos curiosos, com el de l’Estartit que disposa de Confraria, 



Alfredo Torné Reverté. Anàlisi de les arts menors com a model de futur en la pesca. UPC-FNB.2014 

35 
 

però no té llotja, o bé el de Sant Carles que té dos Confraries, una que agrupa els 

pescadors que treballen al mar i  l'altra que agrupa als pescadors que exploten les 

llacunes naturals del delta de l'Ebre. 

 

Finalment, afegir que totes les Confraries de Catalunya s'anomenen “Sant Pere”, fent 

honor al Patró del Pescadors,  i a continuació el port pesquer on estan ubicades, excepte 

Sant Carles que al tenir-ne dos, una s'anomena “Verge del Carme” 
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3.3.3  De la flota pesquera a Catalunya. 

A continuació veurem una taula acompanyada d'un gràfic on s'aprecia la distribució de 

les embarcacions arreu de Catalunya per modalitats de pesca. Aquest gràfic ens ajuda a 

tenir una visió general de l'entorn on es desenvoluparà l'activitat del nostre projecte. 

 

Taula 3. Distribució de la flota pesquera per numero d’embarcacions, arqueig i 
potència a Catalunya. Font:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Rural. 

 

 

Gràfic 3. Distribució de la flota pesquera per modalitats a Catalunya. Font: 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural. 

Catalunya
Modalitat Embarcacions GT TRB CV

Arrossegament 271 15294,15 11957,92 75435,58
Arts menors 469 1787,37 2114,72 22560,51

6 1608 1297,28 7947
Encerclament 88 3306,18 3069,5 24613,46

Palangre de fons 46 436,34 478,16 5062,6

11 292 259,59 1639

Auxil·liars 46 392,67 405,6 9355,4
Total general 937 23117,04 19582,77 146613,55

Encerclament 
tonyina vermella

Palangre de 
superfície

Embarcacions a Catalunya per modalitats

Arrossegament

Arts menors

Encerclament tonyina 
vermella

Encerclament

Palangre de fons

Palangre de superfície

Auxil·liars
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3.3.4 Distribució de la Flota a Barcelona. 

A continuació veurem la distribució de les embarcacions i les seves potències i el seu 

arqueig, però ara a la província de Barcelona. 

 

 

Taula 4. Distribució de la flota pesquera per numero d’embarcacions, arqueig i 
potència a Barcelona. Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Rural. 

 

 

Gràfic 4. Distribució de la flota pesquera per modalitats a Barcelona. Font: 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural. 

 

Barcelona
Modalitat Embarcacions GT TRB CV

Arrossegament 51 2985,53 2241,46 12772,96
Arts menors 162 446,49 613,91 6574,22
Encerclament 38 1529,2 1403,38 11497,52

Palangre de fons 8 51,64 76,26 854

4 63,7 50,6 369
Auxil·liars 4 52,23 52,05 858
Total general 267 5128,79 4437,66 32925,79

Palangre de 
superfície

Embarcacions a Barcelona per modalitats

Arrossegament

Arts menors

Encerclament

Palangre de fons

Palangre de superfície

Auxil·liars
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3.3.5 Distribució de la Flota a Girona. 

Tot seguit es mostraran les dades de la flota corresponents a la província de Girona. A 

igual que les altres províncies, es presentarà una taula acompanyada del gràfic 

corresponent. 

 

 

Taula 5. Distribució de la flota pesquera per numero d’embarcacions, arqueig i 
potència a Girona. Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Rural. 

 

 

Gràfic 5. Distribució de la flota pesquera per modalitats a Girona. Font: Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural. 

 

Girona
Modalitat Embarcacions GT TRB CV

Arrossegament 89 5897,91 4722,19 31414,28
Arts menors 170 499,97 653,56 7029,9
Encerclament 30 941,3 869,12 6626,94

Palangre de fons 32 351,44 364,74 3887,6

6 217,53 199,28 1180
Auxil·liars 18 120,9 156,15 4226,12
Total general 345 8029,05 6965,04 54364,84

Palangre de 
superfície

Embarcacions a Girona per modalitats

Arrossegament

Arts menors

Encerclament

Palangre de fons

Palangre de superfície

Auxil·liars
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3.3.6 Distribució de la Flota a Tarragona. 

Finalment, per completar les tres províncies que tenen mar al nostre país, esposarem les 

dades corresponents a embarcacions potència i arqueig de les embarcacions censades a 

la província de Tarragona. 

 

Taula 6. Distribució de la flota pesquera per numero d’embarcacions, arqueig i 
potència a Tarragona. Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Rural. 

 

Gràfic 6. Distribució de la flota pesquera per modalitats a Tarragona. Font: 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural. 

 

Tarragona
Modalitat Embarcacions GT TRB CV

Arrossegament 131 6410,71 4994,27 31248,34
Arts menors 137 840,91 847,25 8956,39

6 1608 1297,28 7947
Encerclament 20 835,68 797 6189

Palangre de fons 6 33,26 37,16 321

1 11,11 9,71 90
Auxil·liars 24 219,54 197,4 4271,28
Total general 325 9959,21 8203,07 59023,01

Encerclament 
tonyina vermella

Palangre de 
superfície

Embarcacions a Tarragona per modalitats

Arrossegament

Arts menors

Encerclament tonyina 
vermella

Encerclament

Palangre de fons

Palangre de superfície

Auxil·liars
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3.3.7 Conclusions de la distribució de la Flota per modalitats. 

En aquest apartat, traurem unes petites conclusions de la distribució de la flota, només 

tenint en compte la modalitat d'arts menors que és la ens interessa en aquest treball. 

Aquestes conclusions aniran encaminades a determinar, com són les embarcacions d'arts 

menors, on en hi ha més i quina és  la millor zona, en funció del numero 

d'embarcacions, per implantar el nostre projecte. 

 

• La modalitat de arts menors, és la que registra un numero major d'embarcacions 

en el conjunt de Catalunya, seguit de la segona més majoritària que 

l'arrossegament. 

 

• Les embarcacions d'arts menors, malgrat ser les més nombroses arreu de 

Catalunya, registren un tonatge molt inferior a la segona modalitat, així com una 

potència molt més petita envers l'arrossegament. D'aquesta dada podem extreure 

que les embarcacions dedicades a les arts menors són petites i poc potents i les 

d'arrossegament són més grans i més potents. 

 

• La província de Girona es la que te un major numero d'embarcacions d'arts 

menors, amb 170 embarcacions, seguida de Barcelona que en té 162 i finalment 

Tarragona que en registra 137. 

 

• Les embarcacions d'arts menors, representen més del 50% de tota la flota de 

Barcelona i Girona i lleugerament per sota a la província de Tarragona. 

 

• Com podem apreciar, la nostra opció de les arts menors es la majoritària arreu 

del país, això fa pensar que el nostre projecte pot ser una opció viable de dur a 

terme. 

 

• Quant a l'entorn de treball, malgrat ser la modalitat més gran escollida per els 

pescadors, no comporta una competència desmesurada, degut a la sostenibilitat 

d'aquesta modalitat. 
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• En termes de distribució en el territori, per al nostre projecte, el més adequat 

seria implantar la nostra empresa a  la província de Tarragona, encara que 

qualsevol altra de les dues, Barcelona o Girona, serien una bona opció ja que la 

diferencia entre numero d'embarcacions és molt petita. 

3.5 Política de producte/servei. 

Com ja havíem esmentat abans, el nostre producte és el peix fresc i com a tal, s'ha de 

tractar d'una forma determinada perquè no perdi les seves propietats degut al 

deteriorament per diverses causes. En  les èpoques d'hivern, la temperatura del mar el 

elevada, així com la de l'exterior i això fa que la conservació del peix requereixi una 

menor atenció, encara que també s'ha de tenir cura. 

En canvi, durant les èpoques d'estiu, la temperatura del mar és més elevada i la de 

l'exterior també, cosa que accelera el procés de degradació del peix. Per una banda 

perquè ja surt d'un mar a una temperatura alta i per l'altra perquè l'ambient sovint 

registra unes temperatures molt elevades. 

Penso que el tractament del peix està totalment lligat al preu de mercat, juntament amb 

la selecció i col·locació del peix als recipients de venta, que més endavant veurem. 

Per a poder garantir un peix de qualitat i ben conservat, anomenaré algunes tècniques 

que podríem dur a terme durant les operacions de pesca: 

 

•••• Treure el peix de les xarxes i posar-lo en refresc el més aviat possible, sempre i 

quant la quantitat de peix a treure no allargui en excés el procés de llevat dels 

arts. 

•••• Mirar de realitzar les operacions de pesca, en la mesura del possible, durant la 

nit, ja que la temperatura és molt més baixa que durant el dia. 

•••• Si la quantitat de peix es tan gran que no podem treure'l dels arts, cobrir els 

munts de xarxes amb peix de gel a dojo i embolcallar-ho amb un tendal de lona. 

•••• No posar el peix amb aigua, aquest mort més ràpidament i agafa tonalitats 

blanquinoses que afecten al seu aspecte. 

 

Per altra banda, per a millorar el preu final de venta, juntament amb la conservació i 

tractament del peix durant les operacions de pesca, també tindrem en compte la 
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col·locació i repartiment del peix dins els recipient en funció del preu de mercat i la tria 

per mida. 

 

Pel que fa a la col·locació, ha quedat demostrat que barrejar peix de mida menor a sota i 

peix de més mida a sobre, que és el que es veu, no beneficia en el preu, és més 

aconsellable fer una o dos tries si fos convenient. 

Quan parlem de triar per mida, vol dir que no podem posar peixos grossos juntament 

amb un petit encara que siguin de la mateixa espècie, ja que el peix petit fa baixar el 

preu del gros i de gros en teníem més quantitat, això vol dir que perdrem diners en al 

venta. 

3.6 Política de comunicació. 

En aquest apartat, encara que sembli estrany, hi tenim molt a dir. En el conjunt de la 

societat catalana, existeix un desconeixement generalitzat del producte d’aquest 

projecte: el peix. 

 

Per tant, una bona política de comunicació del nostre producte actua beneficiosament en 

dues línies: una la de potenciar les possibles ventes en el nostre producte de forma 

directa i l’altra sobre la societat en aspectes de coneixement del producte i les seves 

qualitats i que posteriorment repercutirà sobre el nostre producte. 

 

Per donar a conèixer el nostre producte, una de les línies seria la actuació sobre el sector 

de la hostaleria. La forma per fer-ho seria piramidal, es a dir, es promouria el 

producte sobre el mestres de cuina per a que incideixen en els alumnes de les escoles 

d’hostaleria, així aconseguim que els futurs cuiners coneguin i opten pel nostre 

producte. Posteriorment, els cuiners donen a conèixer el peix sobre els clients del 

restaurant i així successivament. 

 

Professors d’hostaleria. 

Cuiners de restaurants. 

Pobles de comarca.(restaurants). 
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La divulgació es fa de forma automàtica i les relacions entre persones afavoreixen 

aquesta divulgació. 

 

Una altra línia, haurien de ser els tallers de tractament i cuinat del peix. Aquestes 

politiques haurien de iniciar-se a les escoles, als instituts etc, sempre conservant la 

estructura piramidal que parlàvem abans pel que fa  a la divulgació. 

 

Em pareix adequat citar un precedent que es va donar ja fa uns anys, pel que fa a la 

divulgació del nostre producte que van dur a  terme  l’escola d’hostaleria de Girona, 

l’escola Nauticopesquera de Catalunya i la Confraria de Cambrils i que va rebre una 

gran quantitat de elogis per part de diversos sectors del nostre país. Sorprenentment, no 

s’ha tornat a reeditar cap altre esdeveniment d’aquesta magnitud, quan penso que 

s’haurien de fer  regularment.  

Per acabar, en qualsevol de les línies de divulgació que explotéssim, és força important 

el seguiment que se’n faci dels resultats obtinguts. 

 

 

3.7 Política de distribució. La comercialització clàssica a Catalunya. 

En aquest apartat tractarem com es dur a terme la comercialització del peix en les 

Confraries, ja que dins del pla d'empresa s'adapta completament a la política de 

distribució, que a més no en hi ha altra. Tot el peix pescat a les nostre costes, ha de 

passar necessàriament per llotja, no contemplant-ne cap altra forma de comercialització 

fora d'aquestes. Veurem el sistema emprat per la majoria de les Confraries i també 

veurem com porten a terme la comercialització altres. Intentarem mostrar quines 

modernitzacions s’han implantat i també quines noves mesures.  

 

Des de fa poc temps ençà, la comercialització del Peix a les llotges Catalanes, es duia a 

terme de una forma molt tradicional i també poc evolucionada en el temps, pel que fa al 

seu envasat i a la seva presentació.  
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En un dia de treball normal, el Peix arribava a port i era desembarcat amb unes caixes 

de plàstic d’una capacitat que podia variar entre els 5 i els 40 quilograms, en funció del 

peix que hi duia. Aquestes caixes es duien a la llotja amb uns carros estirats pels propis 

mariners. Una vegada en les instal·lacions de la llotja el Peix “s´escampava3” i els 

compradors feien un cercle al voltant de les caixes de peix. Tots reunits, l’empleat 

encarregat de subhastar començava la venta, verbalment, fixant un preu per sobre de lo 

normal i anar baixant fins que algun dels compradors, bé amb un moviment accentuat 

del cap, o bé amb un crit aturava la venta i se l’hi era adjudicat el partit que s’estava 

subhastant. Una a una les caixes s’anaven venen fins acabar. Una vegada totes les caixes 

venudes, començava el procés de pesar el Peix, on tots els pesos s’anotaven a la fulla on 

s’havia anotat el comprador en el moment de la venta. Tot aquest procés produïa retards 

en la venda, sobre tot en funció del numero de caixes que els pescadors duien a vendre. 

 

 

 
Imatge 13. Subhasta de peix. Font:  Confraria de pescadors Sant Pere de Les Cases. 

 
 
 
 
 
 
 
3 S’anomena escampar, a l’acció de situar les caixes de peix al terra, en funció del valor estimat del peix 

a vendre. 
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Amb el pas del temps i amb l’objectiu d’agilitzar el procés de venta del peix i el seu 

control s’han introduït varies modernitzacions tecnològiques en les llotges, com les 

següents: 

 

 

1. Col·locació de cintes transportadores/pesadores dels recipients. 

2. Etiquetatge automàtic del peix. 

3. Control informatitzat de la venta i registre de la mateixa. 

4. Estandardització dels recipients de peix. 

5. Ubicació de pantalles per al seguiment de la venta i la observació del peix. 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Cintes transportadores/ pesadores dels recipients. 

 

Amb un objectiu clar d’agilitzar el procés de venta del peix, la Direcció General de 

Pesca i Afers Marítims, per mig del DARP, va obrir un procés en que totes les 

Confraries havien de tenir instal·lades en les seves instal·lacions unes cintes 

transportadores per a subhastar i pesar el peix. 

Poc a poc totes les Confraries van incorporar el sistema i en algunes de les Confraries 

amb un volum de captures molt gran se’n varen instal·lar dues.  

Aquestes cintes per mig d’un sistema de sensors fan avançar les caixes, on primer es 

pesen i posteriorment es subhasten. 
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Imatge 14. Cinta transportadora. Font: Confraria de Pescadors Sant Pere de Les 
Cases. 

 

 

 

3.7.2 Etiquetatge automàtic del peix. 

 

En la part final de la cinta hi ha un aparell anomenat etiquetador, que te per funció, 

imprimir una etiqueta amb unes determinades característiques, que tot seguit veurem. 

Aquesta etiqueta garanteix que el peix es fresc i que es pescat al nostre país, així com la 

traçabilitat del producte.  
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Imatge 15. Etiquetador. Font: Confraria de Pescadors Sant Pere de Les Cases.

 

En el peix fresc l’etiqueta deu d’indicar el nom comercial, el mètode de producció,( si 

la seva pesca ha estat extractiva, en aig

nom de la zona de captura o cria, la forma de presentació (eviscerat, filetejat, 

descongelat o altres formes de presentació) i el pes net (si el producte es envasat).En les 

nostres poblacions costaneres es obligatori

Aquesta es una bona iniciativa, per dos motius:

 

 

• En primer lloc perquè el cons

apostar per menjar peix pescat 

artesanalment, en front del pescat per grans 

flotes Industrials. 

• En segon lloc, perquè la qualitat del 

producte sol ser millor, ja que el temps 

transcorregut  entre la captura i la venta es 

molt menor. 

 

Una vegada el peix arriba al llocs de venta, la llei obliga 

a que aquest establiments mostren informació sobre els 
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x fresc l’etiqueta deu d’indicar el nom comercial, el mètode de producció,( si 

extractiva, en aigües dolces, criat o d’aqüicultura, marisqueig), el 

nom de la zona de captura o cria, la forma de presentació (eviscerat, filetejat, 

ongelat o altres formes de presentació) i el pes net (si el producte es envasat).En les 

nostres poblacions costaneres es obligatori l’etiquetatge del peix de les flotes locals. 

Aquesta es una bona iniciativa, per dos motius: 

En primer lloc perquè el consumidor pot 

apostar per menjar peix pescat 

artesanalment, en front del pescat per grans 

En segon lloc, perquè la qualitat del 

producte sol ser millor, ja que el temps 

transcorregut  entre la captura i la venta es 

el peix arriba al llocs de venta, la llei obliga 

a que aquest establiments mostren informació sobre els 

Imatge 16. 
frec de la costa. Font: 
Departament d'Agricultura.

UPC-FNB.2014 

 

. Font: Confraria de Pescadors Sant Pere de Les Cases. 

x fresc l’etiqueta deu d’indicar el nom comercial, el mètode de producció,( si 

es dolces, criat o d’aqüicultura, marisqueig), el 

nom de la zona de captura o cria, la forma de presentació (eviscerat, filetejat, 

ongelat o altres formes de presentació) i el pes net (si el producte es envasat).En les 

l’etiquetatge del peix de les flotes locals. 

 Etiqueta de peix 
frec de la costa. Font: 
Departament d'Agricultura. 
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productes alimentaris, en aquest cas el peix, tant si son envasats com si es venen a dojo. 

Les administracions publiques deurien de vetllar pel compliment d’aquesta norma.  

El consumidor quan més informat esta, millor podrà fer la elecció del producte que 

compra i perquè. Però en els productes de la pesca la realitat esta molt lluny de lo que 

esta regulat. Els reglaments no sols s´incompleixen4 en el peix fresc, sinó també en 

l’envasa’t i el congelat. 

 

3.7.3 Control informatitzat de la venta així com el registre. 

 

Con ja hem dit, antigament la subhasta del peix es feia verbalment i com que les 

persones no som perfectes, es provocàvem discussions pel que feia  a l’adjudicació 

d’algun partit, degut a una mala apreciació del subhastador o bé a una col·lisió del 

senyal d’aturada de la venta, per part de dos compradors diferents. Tot això, tots aquest 

problemes, van desaparèixer quan la venda es va informatitzar. 

 

La subhasta informatitzada, es dur a terme de la següent forma: En un primer procés un 

operari assigna un preu al partit de peix, suposadament per sobre del preu de cost. Una 

vegada el peix pesat, aquest esta llest per ser subhastat. Tant el partit, com el preu 

d’inici de la venta es mostren en una gran pantalla per que els compradors puguin veure 

bé el que compren. Un operari inicia la venta amb un comandament i així comença la 

venta i el preu va disminuint. Tots els compradors disposen d’un comandament que els 

serveix per aturar la venda al preu que consideren adequat. Una vegada el peix esta 

comprat es genera la corresponent etiqueta, i a per una altra. 

 

A més de vendre el peix el sistema informàtic genera una base de dades de les captures 

obtingudes per cada embarcacions, així com del total de la Confraria, per especies. Tota 

aquesta informació es enviada a la Direcció General de Pesca per al seu tractament. 

 

 

 
4. Durant el 2004 voluntaris de Greenpeace, varen fer observacions en diversos establiments de ciutats 

con València, Madrid o Mallorca, on varen detectar incompliments generalitzats. 
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3.7.4 Estandardització del recipient del peix. 

 

Temps enrere, el peix es duia a la subhasta amb estorins5 ,posteriorment es feia en 

caixes de fusta i generalment en tot tipus de envasos. Posteriorment, i degut a que la tara 

dels envasos era molt variada es va estandarditzar un tipus de caixa que podia contenir 

de 5 a 40 quilograms.  

 

 

 

Imatge 17. Caixa vella. Font: Confraria de Pescadors Sant Pere de Les Cases. 

 

Com que l’envàs podia contenir molt de pes i a més, aquest partits de tant de pes no es 

venien tant bé de preu perquè tenien un nombre petit de compradors que hi podien 

accedir, i que normalment eren els compradors  més forts es va implantar un envàs 

estàndard per a totes les Confraries. L’explicació estava en que els petits detallistes un 

partit tant gran els costava molt de distribuir, en canvi els compradors més forts els 

interessaven molt perquè enviaven el peix a Barcelona o Madrid i com més peix es 

carregava al camió més rentable sortia el viatge. 

 
 
 
 
5. Peces circulars de mimbre, planes, que servien per portar el peix a vendre. 
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Imatge 18. Caixa nova. Font: Confraria de Pescadors Sant Pere de Les Cases. 

 

3.7.5 Pantalles de seguiment de la venda. 

 

Per una millor observació, de forma generalitzada, del producte que s’està venen per 

part de tots els compradors, juntament amb les cintes és varen col·locar diverses 

pantalles per seguir el preu de venda. Amb aquest sistema aconseguim una major 

optimització del procés, ja que el comprador veu millor el que vol comprar i per tant el 

venedor esposa millor el que vol vendre. 
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Imatge 19. Pantalla de venta. Font: Confraria de Pescadors Sant Pere de Les Cases. 

 

 

3.8 Política de preus. 

 

Pel que fa als preus, poca cosa en podem fer, ja que aquest està totalment subjecte al 

comprador, tenint en compte la oferta i la demanda del peix. El que farem serà explicar 

quin és el sistema de venta del peix estandarditzat a tot Catalunya, que és la subhasta a 

la baixa o holandesa.  

 

Segons la Wikipèdia, la subhasta Holandesa és un tipus de subhasta en la que el 

subhastador comença subhastant amb u preu alt, que va rebaixant fins que algun 

participant està disposat a acceptar el preu del producte, o fins que s’arriba al preu de 

retirada, que és el preu mínim acceptat per a la venta en qüestió. El comprador paga 

l’últim preu anunciat.  
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Imatge 20. Subhasta de la Organització de Productors d'Almeria. Font: 
http://www.delbarcoalamesa.com/quienes-somos 

 

 

En el nostre cas, el subhastador es una màquina, dotada d'un programa informàtic que 

subhasta les diferents caixes de peix, començant la subhasta amb el preu màxim que ha 

fixat un operari. Els participant en la subhasta son compradors de peix que disposen 

d'un comandament que atura la venta en el preu que ells creuen adequat i adjudica la 

caixa al comprador que ha premut el comandament bans.  

 

Si es dona el cas de que dos compradors premen el comandament a la mateixa hora, el 

programa detecta una col·lisió i augmenta el preu i torna a començar la subhasta. 

  

Aquest tipus de subhasta és convenient quan és important vendre els productes 

ràpidament i  una venta mai requereix més d'una licitació, que és augmentar el preu  

d'alguna cosa que és subhasta. Teòricament, la estratègia i resultats de les licitacions de 

la subhasta holandesa és igual al de una subhasta de primer preu, però de qualsevol 

forma, les probes indiquen que de vegades una subhasta holandesa acaba amb uns preus 

de venta menors. 
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3.9 Política de serveis associats. 

D’acord a l’activitat que durà a terme la nostra empresa, els diferents serveis associats 

que contemplem estan subministrats per la Confraria de pescadors, a excepció de la 

provisió d'arts de pesca que s'encomanaria a un especialista en xarxes. Els diferents 

serveis associats que poden necessitar en la nostra activitat al llarg d'un any són: 

 

• Provisió de combustible. En aquest punt considerem que la despesa en 
combustible per mes serà de 500 euros i a l’any 600 euros. 

 

• Provisió d'olis, filtres, aigua, bateries etc. En aquest concepte destinarem 50 
euros / mes que representen 600 any. 
 

• Provisió de xarxes i altres elements per a la pesca. Aquesta inversió inicial es 
farà en dues fases: En el primer exercici invertirem 6000 euros per a les 
xarxes de l’estiu i en el segon exercici 6000 més per les del hivern. 

 

• Servei d'escar per netejar el buc i fer el manteniment a l'embarcació. 
Aquest manteniment es duria a terme 1 cop a l’any destinant  1000 euros, que 
repartits en mesos, representen  90 euros al mes. 

 

• Serveis de emplenat i revisió d'extintors. Aquest servei també és anual i 
destinem 250 euros a l’any que representes per mes 25 euros. 

 
 
Imatge 21. Vaixell de pesca artesanal a l'escar per fer la neteja del buc. Font: 
www.alchata.es 
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4. PLA DE PRODUCCIÓ D’OPERACIONS. 

 

4.1 Procés de producció i operacions. 

 

La capacitat productiva de l’empresa, vindrà donada per la quantitat de peix que 

aquesta pugui pescar al llarg d'un any. Aquesta dada és difícil d'avaluar, ja dependria 

molt del tipus de xarxes de que disposa l'embarcació la primera temporada i també del 

peix que hi hagi en estoc aquell determinat any, per tant el que farem serà presentar les 

quantitats de xarxes que es podran calar per embarcació i segons la normativa de les arts 

menors, per tenir una orientació de la capacitat productiva de la nostra empresa. 

 

En primer lloc en el BOE-A-2012-15655-C, Article 3, s'estableix la classificació dels 

arts menors en les següents subdivisions: 

 

      a) Arts fixos d’emmallament o enxarxada. 

 

b) Art de palangre de fons. 

c) Ormejos d’ham. 

d) Arts de parada. 

e) Arts de trampa, exceptuats els destinats, selectivament i exclusivament, a la 

captura de marisc. 

 

Els que a nosaltres ens interessen són els de l'apartat a de l'article. 

 

Tot seguit, el text en mostra les condicions d'utilització, mitjançant l'Article 4. 

 

1. La pesca amb arts fixos ha de complir, en tot cas, el que estableix el Reglament 

(CE) núm. 1967/2006, del Consell, de 21 de desembre de 2006, relatiu a les 

mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers a la mar 

Mediterrània i pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 2847/93 i es 

deroga el Reglament (CE) núm. 1626/94. 
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2. Excepte en el cas dels arts de parada, de raons orogràfiques ineludibles i aquells 

altres en què per inexistència clara d’interacció amb altres activitats marítimes 

quedi garantida l’absència de problemes, els arts fixos s’han de calar, 

preferentment, a «rumb de platja». 

 

3. La distància mínima entre els arts calats no ha de ser inferior a 100 metres. 

 

Com podem apreciar, la normativa ens diu com hem d'utilitzar les arts fixes de pesca en 

funció d'unes especificacions molt generals. També ens remet, dins del punt 1, a 

normatives europees que tracten com hem de fer una pesca sostenible dels recursos del 

mar Mediterrani. Finalment en l’últim punt, s'estableix una distància mínima de calat 

entre arts. En la realitat sol ser major, encara que de vegades per raons de fons o altres 

circumstancies es inferior. 

 

En l’Article 5 del BOE, es detalla amb 4 punts 

 

1. La definició. 

 

2. La classificació. 

 

3. Les característiques tècniques. 

 

4. Les limitacions i condicions d’utilització dels arts fixos d’emmallament o 

enxarxada. 

 

 

1. Definició: S’entenen com a tals els arts formats per un o més draps de xarxa armats 

entre dues ralingues, la superior proveïda d’elements de flotació i la inferior de llastos. 

Es calen en posició vertical, i els extrems de l’art, capçals, disposen de caps guies units 

per la part alta a boies de superfície i per la part baixa a un sistema d’ancoratge amb la 

finalitat que romanguin en la mateixa posició des que es calen fins que es lleven. 
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2. Classificació: Els arts fixos d’emmallament o enxarxada es classifiquen en els tipus 

següents: 

a) Xarxes d’emmallament d’un sol drap. Són arts de forma rectangular, constituïts per 

diverses peces de xarxa, cadascuna formada per un sol drap. En aquesta categoria 

s’inclouen les conegudes localment com a «betes», «soltes», «piqueres», «mussoleres», 

«xarxes de palaia», «bonitoleres» i similars. 

 

b) Tremalls. Són arts que consten d’una o diverses peces, cadascuna formada per tres 

draps de xarxa superposats. Els dos draps exteriors tenen les mateixes dimensions i la 

mateixa mida de malla i diàmetre de fil. El drap interior, amb una mida de malla 

inferior, pot ser més extens que els exteriors. 

 

c) Xarxes mixtes o combinades. Són arts formats per la combinació dels dos tipus 

anteriors. Normalment la part inferior és de dos o tres draps i la superior d’un de sol, 

encara que pot ser a la inversa. En aquesta categoria s’inclou, entre d’altres, el conegut 

amb les denominacions de «bolero», «bonitolera», etc. 

 

3. Característiques tècniques: 

a) Xarxes d’emmallament d’un sol drap. La malla estesa diagonalment i mullada no és 

inferior a 40 mil·límetres. La longitud màxima total de l’art, mesurat de puny a puny, no 

pot ser superior a la que correspon a 2.000 metres per cada tripulant enrolat i present a 

bord, sense que es pugui sobrepassar, en cap cas, la xifra global de 5.000 metres de 

longitud total. 

Amb caràcter general, l’altura del drap de la xarxa no és superior a 4 metres. No obstant 

el que disposa el paràgraf anterior, es permet una altura màxima de caiguda del drap de 

la xarxa de 10 metres, si la longitud total de l’art no excedeix els 2.500 metres, i una 

altura màxima de 30 metres, quan la longitud total de l’art no excedeixi els 500 metres. 

En tot cas, queda prohibit portar a bord o calar arts de més de 500 metres de longitud, 

quan aquests excedeixin el límit de 10 metres d’altura. 
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b) Tremall. La malla estesa diagonalment i mullada no és inferior a 200 mil·límetres en 

els draps exteriors ni a 40 mil·límetres en el drap interior. Exclusivament per a la pesca 

de moll es permet en el drap interior una malla mínima de 28 mil·límetres. La longitud 

màxima total de l’art, mesurat de puny a puny, no pot ser superior a la que correspon a 

2.000 metres per cada tripulant enrolat i present a bord, sense que es pugui sobrepassar, 

en cap cas, la xifra global de 5.000 metres de longitud total. L’altura del drap de la 

xarxa no pot superar, en cap cas, els 4 metres. 

 

c) Xarxes mixtes o combinades. La malla estesa diagonalment i mullada no és inferior 

a 200 mil·límetres en els draps exteriors. En el drap interior no és inferior a 40 

mil·límetres. La longitud màxima total de l’art, mesurat de puny a puny, no pot ser 

superior a 2.500 metres de longitud total. Amb caràcter general, l’altura del drap de la 

xarxa no és superior a 10 metres. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, es 

permet una altura de caiguda màxima de 30 metres, si la longitud màxima de l’art no 

excedeix els 500 metres. 

 

4. Limitacions i condicions d’utilització dels arts fixos d’emmallament o enxarxada: 

a) Queda prohibida la utilització d’arts fixos d’emmallament o enxarxada per a la 

captura de les espècies següents: tonyina blanca (Thunnus alalunga), tonyina vermella 

(Thunnus thynnus), peix espasa (Xiphias gladius), castanyola (Brama brama) i taurons 

(Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; 

Isuridae i Lamnidae). No obstant el que disposa el paràgraf anterior, les captures 

accessòries de no més de tres espècimens de les espècies de taurons esmentades en el 

primer paràgraf es poden conservar a bord o desembarcar, sempre que no siguin 

espècies protegides en virtut de la legislació comunitària. 

 

b) Amb independència del que estableix l’apartat 3, per a la captura de goràs o besuc 

(Pagellus bogaraveo), quan aquesta espècie representi almenys el 20% de les captures 

de pes viu, la mida mínima de la malla és de 100 mil·límetres. 
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c) El diàmetre del monofilament del braçol dels tres tipus de xarxa d’emmallament de 

fons descrits anteriorment no pot excedir els 0,5 mil·límetres. 

 

d) A més de la seva utilització, queda prohibida la tinença a bord de qualsevol art 

d’emmallament o enxarxada que no compleixi les característiques tècniques que 

estableix aquest article. 

 

 

Per al desenvolupament de   l’activitat de l’empresa i segons les especificacions del 

BOE, haurem de construir un màxim de 2000 metres de xarxa per cada tripulant. Per 

tant,  hauríem de construir un total de 4000 metres de xarxa. Ara bé, aquesta quantitat 

de xarxes podria ser insuficient i es podria doblar en funció de la zona, de la estació de 

l’any i del tipus de peix a que van destinades. Aquesta despesa addicional es podria 

assumir al principi de la inversió.  

 

Es podria donar el cas, que segons la zona o el tipus de peix a que es destina l’esforç, 

calgués fer altres inversions en xarxes de diferents tipus, malles o materials. Aquestes 

despeses, es comptabilitzaren en els següents anys. 

 

Pel que fa als recursos humans, com ja hem comentat al principi, la empresa estarà 

formada per dos socis, un que cobriria les funcions de patró i de gestió de l’embarcació i 

l’altre amb titulació de mecànic que cobriria les tasques referents al l’equip propulsor i 

els auxiliars, així com els diferents serveis del vaixell. 

 

Els recursos materials, per desenvolupar l’activitat són els següents: 

 

1. Embarcació de 10-12 metres eslora. Valorada en 120.000 euros. 

2. 4000 metres de xarxes per a l’estació de l’estiu i 4000 mes per l’estació d’hivern. 

3. Recipients per ubicar el peix fresc. 

4. Diferents recanvis, filtres, olis, aigua etc., per al motor. 
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Quant al servei de d’assistència tècnica i recanvis, es contractaria un taller 

especialitzat per a reparacions grosses. Pel que fa al manteniment del motor, estarà dut a 

terme pel mecànic de l’empresa. Els recanvis es compraran en un distribuïdor autoritzat 

de la zona. 

 

La freqüència dels horaris estaria establert en funció del tipus de pesquera i estació de 

l’any. El que farem és establir un horari tipus per al període d’estiu i un altre per al 

període d’hivern i estaria distribuït així: 

 

Horari d’estiu:  

 

-De 18:00 a 21:00 (Procés de calat dels arts). 

-De 05:00 a 08:00 (Procés de recollida dels arts) 

-De 08:00 a 13:00 (Procés de neteja i estiba dels arts) 

 

 

 

Horari d’hivern:  

 

-De 15:00 a 18:00 (Procés de calat dels arts). 

-De 07:00 a 10:00 (Procés de recollida dels arts) 

-De 10:00 a 12:00 (Procés de neteja i estiba dels arts) 

 

Els sous dels treballadors, es fixarien en la modalitat “a la part”. Aquest sistema 

consisteix en que una vegada s’han descomptat les despeses, es reparteix de la següent 

forma:  

 

1 part del total per al Patró. 

1 part del total per al mecànic. 

1 part per a les despeses en averies i adquisicions de xarxes. 

També es podria repartir sense fer part  per a les despeses, llavors quan es genera una 

despesa, es assumida per les dues parts a part iguals. 
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4.2 Infraestructures, equipament i ma d’obra. 

Les infraestructures  i equipament necessàries per a desenvolupar l’activitat del nostre 

projecte són: 

 

 

� Una embarcació nova o de segona mà d’una eslora compresa entre els 10 i els 12 

metres. Valorada en 120.000 euros. 

 

� Els equipaments per treballar els arts, un virador. Inclosos en el vaixell. 

 

� Recipients per a estibar el peix pescat. Inclosos en la inversió inicial. 

 

� Els diferents arts de pesca. Valorats en 12.000 euros, 6000 per exercici. 

 

Quant a les persones que conformen la ma d’obra, poc podem a dir; No hi haurà 

contractacions extra si els dos socis ocupen el 100% de  la inversió. En el cas de que, un 

sol soci acapari el 100% del negoci, llavors s’haurà de contractar un treballador per 

poder desenvolupar l’activitat. La contractació es farà al règim del Mar i la retenció serà 

del 8%.  El sou dels promotors quedarà fixat en 900 euros / mes. 

4.3 Primer procés de tractament del peix 

 

Amb l’objectiu d’optimitzar i millorar el rendiment del nostre negoci, hauríem de 

aprofitar tot el peix que  pesquem, es a dir, donar-li un valor afegit al peix de poc 

valor comercial. 

 

Per a que aquesta política tiri endavant,  s’hauria de valorar la possibilitat de tractar el 

peix a bord, o en una petita instal·lació a terra per donar-li un major valor. 

 

En aquest procés, per a assolir l’èxit s’ha d’integrar la tasca del pescador, 

juntament amb el suport de l’Administració, per fer front a les despeses de 

adequació de les instal·lacions, o en el  cas, a la seva millora. 
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erò, l’Administració no només ha de donar diners i prou, com ha estat molts anys 

enrere, sinó que hauria de exigir al pescador l’adequació de les condicions mínimes per 

poder garantir la qualitat. 

 

 

4.4 Pla tecnològic. 

 

El tipus de tecnologia emprada, seria per una banda els aparells electrònics del vaixell, 

com poden ser: 

 

 

• GPS amb plotter. Molt utilitzat per emmagatzemar situacions o caladors on 

hem fet una bona pesca, tipus de fons rocosos etc. 

 

 

 

Imatge 22. Pantalla d’un GPS plotter d’última generació. Font: 

http://www.actualidadgps.com/2009/12/10/gps-marino-garmin-gpsmap-4208/ 
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• Eco sonda de colors, per determinar la quantitat i mida del peix. Aquest aparell, 

no només ens indica on hi ha peix, sinó que també ens permet saber en tot 

moment la orografia del fons, la profunditat i el tipus de fons. 

 

Imatge 23. Pantalla d’una sonda de colors. Font: http://www.simrad.com 

 

• Caldria valorar la possibilitat de la incorporació d’un petit sonar de col·locació 

exterior, ja que podria millorar el rendiment de la pesca de pelàgics. 

 

 

 

Imatge 24. Pantalla d’un sonar senzill. Font: www.nautiexpo.es 
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Per altra banda, pel que respecta a les parts mecàniques, com poden ser el motor o bé els 

aparells per llevar les xarxes, aquestes ultimes no presenten millores en el mercat 

substancials respecte a les actuals. 

 

El motor podria ser elèctric, aquesta possibilitat ens donaria una menor contaminació, 

però des del punt de vista econòmic tardaríem una gran quantitat d’anys en la seva 

amortització, degut a que el cost inicial és molt gran i les despeses en combustible per 

any baixes. 

 

 

 

Imatge 25. Motor asíncron de gàbia d’esquirol (max. 700 Kw). Font: 
www.nautiexpo.es 
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4.5 Gestió d’existències: Aprovisionament i emmagatzematge. 

Pel que fa a l’emmagatzematge de matèries primeres, es ben poca cosa, hauríem de 

tenir com a mínim: 

 

� Un bidó d’oli per al motor. 

� Filtres d’ali i aire per fer el manteniment i els canvis. 

� Aigua anticongelant. 

� Greix per a les diferents parts mòbils. 

� Aigua destil·lada. 

� 1 bateria de reserva. 

� Algunes xarxes noves per la següent temporada. 

� Pintures per al manteniment de l’obra morta del vaixell. 

El valor d’aquest conceptes està desglossat en les annexes. 

 

4.6  Determinació del cost del producte/servei. 

Per a determinar el cost del servei, el que farem serà determinar al més que ens costa 

sortirà pescar, quant a despeses. Pel que fa als ingressos, el que farem es fer una mitja 

del valor de venta dels productes de les embarcacions de pesca d'arts menors a 

Catalunya i el dividirem pel numero d'embarcacions i finalment pel numero de mesos 

que te un any, d'aquesta forma obtindrem una quantitat estimada d'ingressos per mes. 

 

Primer que res anem a determinar quina es la inversió mitja de cadascuna de les 

províncies amb mar de Catalunya per embarcació i any. De la pàgina del departament 

de pesca obtenim la següent informació: 

 

La modalitat pesquera que ha capturat més peix a les costes catalanes és l'encerclament 

amb més de 14 mil tones, que representen el gairebé el 48% de les captures. S'ha de 

tenir en compte que durant els mesos de juny a setembre hi ha la Campanya del Golf de 

Lleó, amb la qual cosa les captures de sardina i seitó s'incrementen degut a l'augment 

d'embarcacions d'encerclament que feinegen en aigües catalanes. Al ser una modalitat 
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que captura espècies poc preuades, com la sardina i el seitó, el preu mitjà de venda és el 

més baix 1,82 euros/kg i només representa un 21% del total de la recaptació.  

La segona modalitat en volum 

de captures és l'arrossegament 

amb més de 10 mil tones, però 

en recaptació econòmica es 

situa en primer lloc amb més de 

61 milions d'euros, el que 

representa el 50% del total 

recaptat. 

 

 

 

La modalitat que presenta un preu mitjà més elevat és el palangre de fons amb 8,29 

euros/kg (sense comptar el preu mig de la tonyina vermella) però només representa 

0,73% del total de captures. Aquesta modalitat de pesca es bastant selectiva i es dedica a 

la captura de espècies demersals com el lluç, el sarg, el pagre o el mero, entre d’altres. 

Els arts menors o artesanals han capturat unes 2,6 mil tones, representant més d’un 8% 

de les captures totals i un 12,15% de la recaptació. 

  

Fins aquí hem determinat el valor de la pesca que han fet totes les embarcacions de 

Catalunya dedicades als arts menors. Tot seguit buscarem el numero total 

d'embarcacions a tot el territori i obtindrem els ingressos mitjans per embarcació i any. 

 

Si fem la divisió obtenim: 

Ingressos mitjans per embarcació/any= Ingressos totals / numero embarcacions 

I (Emb./any)= 14.833.590 / 469 = 31.628,12 Euros. 

 

 

Imatge 26. Kilograms capturats per modalitats. Font: D.A.A.M. 
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Com podem apreciar aquesta quantitat es petita, ja que te en compte totes les 

embarcacions, inferiors a la del nostre model. En algun dels casos, aquestes 

embarcacions surten a la mar amb només un sol tripulant, cosa que si que justificaria 

aquesta quantitat. 

 

Com que aquesta dada no és molt fiable, decideixo preguntar a diverses Confraries 

quina es la recaptació d'una embarcació de uns 10-12 metres d'eslora dedicada a les arts 

menors. Els resultats han estat aquests: 

 

 

Confraria de la Província de Tarragona: Entre 65.000 i 75.000 Euros nets anuals 

Confraria de la Província de Barcelona: Entre 60.000 i 70.000 Euros nets anuals. 

Confraria de la Província de Girona: Entre 70.000 i 80.00 Euros nets anuals. 

  

 

 

La mitjana de tot Catalunya queda fixada en: 70.000 Euros anuals per 

embarcació, aproximadament. 

 

Hem de tenir en compte que aquesta xifra podria veure’s incrementada,  ja que la pròpia 

Administració estima que les ventes de peix fora de llotja estan situades entre un 20%  i 

un 30% del total.  

 

Per tant queda una suma bruta per mes de 5833 Euros, que amb una reducció del 20% 

per diferents conceptes, es queda amb: 4666. D’aquí en fem tres parts, de les quals en 

correspon  una a cada soci i una per a l’embarcació. Aquesta part de l’embarcació, es 

destinarà exclusivament a la amortització del crèdit, compres de xarxes i reparacions. 

En cas de no ser suficient, es repartirà les despeses a parts iguals entre els dos armadors. 

Finalment, ens queda un sou per soci de: 1000 Euros, que en funció de les retencions 

podria ser menor. Normalment, a la pesca es sol fer un 8% de retenció. 
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4.7 Gestió de la qualitat. 

 

Pel que fa a la gestió de la qualitat, la desenvoluparíem amb dos eixos. Un que seria el 

producte a vendre, es a dir, el tractament i cura del peix i l'altre seria l'estat correcte de 

l'embarcació mitjançant una estricta revisió del material de seguretat i altres qüestions 

que es demanen a les inspeccions que du a terme la Capitania Marítima de la zona. 

  

Com que el nostre projecte no està destinat a la producció, sinó que depèn directament 

del que pesquem, i en ocasions pot ser molt, pot ser poc, pot fer mal temps etc...es fa 

difícil fer un seguiment de la qualitat del producte. 

 

4.8 Seguretat higiene i gestió mediambiental. 

 

La seguretat en les operacions de pesca passa per usar els diferents elements de 

protecció personal actius i no actius per preservar al treballador. Aquest serien: 

 

• Botes d'aigua. 

• Roba d'aigua. 

• Roba d'abric. 

• Armilla salvavides d'inflat automàtic. 

• Guants. 

• Proteccions auditives per baixar a la màquina. 

• Proteccions dels elements mòbils de coberta i màquines. 

• Protector solar. 

• Ulleres de seguretat i contra els raigs ultraviolats. 

• Arnès de seguretat. 
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La gestió mediambiental dels residus es durà a terme de la següent forma: 

 

Residus sòlids: Aquest es dipositaran a bord en un recipient adequat per a ells i 

posteriorment es dipositaran a terra en el contenidor habilitat per aquest fi, que podem 

trobar en els punts nets. El Punt Net del port és una instal·lació acotada i senyalitzada on 

trobarem diferents contenidors degudament senyalitzats amb etiquetes identificatives 

dels tipus de residus que hi podem abocar. També hi trobarem, per a la nostra 

comoditat, altres grups de contenidors per als residus generats més habitualment, que 

estan senyalitzats amb les corresponents etiquetes del tipus de residu, ubicats al llarg de 

les instal·lacions portuàries per tots tipus de residus.  

 

 

 

Imatge 27. Punt net de lliurament de residus sòlids. Font: Curs de mariner pescador. 
Escola Nauticopesquera de Catalunya. 

Residus del motor: Els olis es dipositaran en els punts de emmagatzematge que hi ha a 

cada port per al seu posterior reciclatge. De la mateixa forma s'actuarà amb els filtres i 

draps bruts provinents de la màquina. L’estació d’emmagatzematge d’olis és una zona 

que consta d’unes mànegues d’aspiració per buidar les llaunes i els dipòsits d’olis, i uns 

contenidors per abocar filtres i draps bruts d’olis minerals. 
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Altrament, trobem als ports punts de recollida secundaris, que consisteixen en dipòsits 

d’olis usats i contenidors per a filtres i draps bruts d’olis minerals i contenidors 

d’envasos d’oli. 

Els olis dipositats en l’estació d’emmagatzematge d’olis i els dels punts de recollida 

secundaris es porten a reciclar, i així no es contamina el medi marí. 

 

Imatge 28. Punt de lliurament de residus del motor. Font: Curs de mariner pescador. 
Escola Nauticopesquera de Catalunya. 

Residus d’aigües brutes: questes es dipositaran en les estacions de buidatge que hi ha a 

cada port. L’estació ecològica està situada en una zona d’atracament temporal, i disposa 

de dues bombes aspiradores, una per a les aigües residuals (aigües grises i negres) i una 

altra per als líquids de sentines. 

Aquesta estació ecològica disposa d’una planta de separació d’olis de sentina, on 

separen els olis de la resta de líquids procedents de la bomba d’aspiració dels líquids de 

les sentines. Els olis es reciclen i les aigües depurades retornen a mar. 



Alfredo Torné Reverté. Anàlisi de les arts menors com a model de futur en la pesca. UPC-FNB.2014 

70 
 

 

Imatge 29. Estació ecològica de recollida d’aigües grises i negres. Font: Curs de 
mariner pescador. Escola Nauticopesquera de Catalunya. 

 

 

Residus de pirotècnia i bateries: ls residus de la pirotècnia es lliuraran al proveïdor 

perquè en faci el reciclatge. Pel que fa a les bateries s'actuarà de la mateixa forma. 

També tenim l’opció de deixar aquest residus en els punts nets del port si disposen del 

contenidor adequat per a ells. 

 

 

 

Imatge 30. Bengales i senyals fumígens que podem trobar a bord. Font: 
www.cansionpesca.com 
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5. PLA D’ORGANITZACIÓ. 

5.1 Estructura organitzativa. 

 

La estructura organitzativa, del nostre projecte és petita, ja que està formada per un 

parell de persones, amb dues possibles configuracions: Empresari (propietari 100%)-

treballador (assalariat), o bé Empresari (propietari 50%)-Empresari (propietari 50%). 

 

Tant en un cas com en l’altre, les tasques s’han de dividir amb les: 

 

• Relacionades amb la navegació i govern de l’embarcació. 

• Relacionades amb el manteniment del motor i serveis del vaixell. 

• Relacionades amb la feina de coberta. 

 

La persona que ocupa el rol de patró de l’embarcació, hauria d’assumir les tasques del 

govern de l’embarcació i una part de les tasques de coberta. 

 

La persona que ocupa el rol de mecànic de l’embarcació, hauria d’assumir les tasques 

de manteniment del motor i els serveis del vaixell, així com una part de la feina de 

coberta. 

 

 

5.2 Planificació dels recursos humans. 

 

Pel que fa als recursos humans, poc a dir, són dues persones que a més, en una de les 

possibilitats de gestió, són copropietàries de l’embarcació. 

 

Si fos el cas de empresari-assalariat, es buscaria una persona que disposes de una 

titulació adequada per a desenvolupar les seves tasques, pont o màquines, segons les 

necessitats i que disposes del certificat metge en vigor per a l’embarcament i els 

corresponents certificats d’especialització. 



Alfredo Torné Reverté. Anàlisi de les arts menors com a model de futur en la pesca. UPC-FNB.2014 

72 
 

6. PLA  JURIDICOFISCAL 

 

6.1. Forma jurídica i constitució legal de l’empresa. Permisos, llicències 

i obligacions registrals 

 

En aquest apartat recopilarem tots els documents necessaris per a donar d’alta la nostra 

empresa. S’han adjuntat models reals amb xifres reals, que donaran una millor visió de 

la documentació per crear l’empresa. Tot seguit, una breu descripció de tots els 

documents, incloent-hi la temporització de quan s’han de presentar. 

 

6.1.1 Procés de creació de l'empresa. 

1. Confecció dels estatuts de l'empresa i es registren al registre mercantil. Una 

vegada registrats els estatuts podrem anar a hisenda amb ells,tramitar l'alta fiscal 

de l'empresa (model 036)i de cada comuner, on senyalarem les obligacions 

fiscals de cadascun i obtindrem el CIF de l'empresa. A partir d'aquest punt, ja es 

pot tramitar l'alta de l'empresa a la Seguretat Social i per tant, contractar si fos el 

cas, personal assalariat. 
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6.1.2 Obligacions Fiscals. 

L'empresa. Projecte FN-B C.B amb NIF 0000000-A tindrà les següents obligacions 

fiscals cada trimestre i anualment: 

• Cada trimestre: 

1. Model 130. Es presenten els pagaments a compte sobre els ingressos 

bruts percebuts (2% en pesca), per a la declaració de renda anual de cada 

comuner . 

2. Model 303. És el model on es declara la diferència del IVA de les 

factures emeses (ingressos) i del IVA de les factures soportades 

(despeses). 

3. Model 111. És el model on es liquiden les retencions dels rendiments 

dels treballadors assalariats o d'algun professional extern. 

• Anualment: 

1. Model 390. És una declaració informativa; on consta el resum anual 

d'IVA, és el resum anual de tots els models 303 presentats cada trimestre. 

2. Model 190. És una declaració informativa; on consta el resum anual de 

les retencions dels rendiments dels treballadors assalariats o d'algun 

professional extern. 

3. Model 184. És una declaració informativa; Estan obligades a presentar-

la les comunitats de bens (C.B) i és una pre-renda de l'activitat. 

4. Model 347. és una declaració anual informativa d'operacions amb 

terceres persones. Els empresaris i professionals estan obligats a 

presentar el model 347, sempre que hagin realitzat operacions amb 

tercers per imports superiors a 3005,06 Euros durant l' any natural. (De 

factures emeses i suportades). 

5. Model 100 (declaració de renda de cada comuner). És la declaració d’ 

IRPF, on tenim en compte els ingressos de l'activitat i les circumstàncies 

personals. 
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6.2. Contractació 

 

La contractació del personal, en qualsevol opció, es faria dins el Règim Especial del 

Mar, al grup II B, corresponent a embarcacions de mes de 10 TRB i fins a 50 TRB. 

Els models emprats per a la contractació són els següents: 

 

• Model TC1 i TC2. El model TC1 i TC2 són els documents oficials, determinats 

per la tresoreria General de la Seguretat Social, per a la recaptació de les quotes 

de cotització. 

 

6.3. Organismes i mesures de suport a la creació d’empreses. 

6.3.1  Institut Català de Finances. El Grup ICF és l’entitat de crèdit públic de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

El Grup ICF està format per un conjunt d’organismes i empreses de capital públic que 

tenen per finalitat aportar finançament al sector empresarial en col·laboració amb les 

entitats financeres privades i contribuir a la reactivació de l’economia de Catalunya. 

Així mateix, i a través de les diferents societats que composen el Grup, l’ Institut també 

dóna suport a polítiques específiques del Govern mitjançant l’oferta de capital i 

l’assessorament financer per a projectes estratègics. 

 

Facilita finançament per inversions i circulant. 

 

Desenvolupa l’activitat principal del Grup, des de fa més de 25 anys. Ofereix préstecs i 

avals per finançar inversions i circulant, complementant d'activitat de bancs i caixes. 
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Imatge 31. Portal del ICF. Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa 

 

6.3.2 FISUB. Cercador d’ajuts i serveis per a l’empresa. 

Tal i com diu el seu nom, en aquest portal podem buscar els ajuts en bases de dades, 

així com serveis interessants per a la nostra empresa. 

 

 

Imatge 32. Portal de FISUB: Font: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-
financament/ajuts-entitats-FISUB/ 
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6.3.3 Portal del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

En aquest servei podem trobar una amplia informació de tot tipus relacionat amb la 

creació d’empreses, fiançament, emprenedors etc. 

 

 

Imatge 33. Portal del SOC. 

 Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/ 

 

 

 

Imatge 34. Portal del SOC. 

 Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/ 
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6.3.4  INICIA.  Portal de creació d’empreses de la Generalitat de Catalunya. 

 

En aquest complert portal, podem trobar tot allò que és necessari per a crear la nostra 

pròpia empres. 

 

 

 

Imatge 35. Portal d’Inicia per la creació d’empreses.  

Font: http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/ 
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7. PLA ECONÒMIC I FINACER. 

7.1 Pla d’inversions inicial: 

En aquest apartat es fa un recull de totes aquelles despeses que preveiem fer per a poder 

desenvolupar l’activitat. La part més important dins d’aquest conceptes, és 

l’embarcació, seguit de les xarxes i alguns dels consumibles per al manteniment del 

motor. 

CONCEPTE IMPORT 

(IVA 

inclòs) 

Tipus 

d’IVA 

Embarcació de 10-12 metres d’eslora 120.000 21% 

Xarxes temporada estiu 6.000 21% 

Xarxes temporada hivern 6.000 21% 

200 litres d’oli del motor 600 21% 

Filtres motor 200 21% 

   

TOTAL INVERSIÓ 132.000  

 

Taula 7. Inversions inicials. Font: El propi autor. 

7.2 Pla de finançament: 

Així com en el punt anterior, ara anomenarem les despeses que finançarem per mig dels 

bancs. Com es d’esperar, es finançarà l’embarcació i les xarxes. 

CONCEPTE IMPORT 

Aportacions dels socis 12.000 
Capital social 3.000 
Préstecs 120.000 
Pòlissa de crèdit 0 
Capitalització 0 
Subvenció 0 
Proveïdors 0 
TOTAL 135.000 

 

Taula 8. Finançament inicial. Font: El propi autor. 
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7.3. Previsió de tresoreria i sistema de cobrament a la clientela i de 
pagament a les empreses proveïdores. 

El càlcul de la previsió de tresoreria, d’acord a les despeses i els ingressos queda de la 

següent forma:  

  
PRIMER 

EXERCICI 
SEGON 

EXERCICI 
TERCER 

EXERCICI 
COBRAMENTS 
Ingressos 69.996,00 69.996,00 73.495,20 
IVA COBRAT 14.699,16 14.699,16 15.433,99 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 
Finançament 127.000,00 6.000,00 0,00 
TOTAL COBRAMENTS 211.695,16 90.695,16 88.929,19 

PAGAMENTS 
Compres i treballs d'altres 13.999,20 13.999,20 14.699,04 
Serveis externs 7.733,60 13.277,60 13.277,60 
Lloguers 663,60 1.137,60 1.137,60 
Leasing 0,00 0,00 0,00 
Reparacions 630,00 1.080,00 1.080,00 
Serveis de professionals 0,00 0,00 0,00 
Comissions 0,00 0,00 0,00 
Transport d'existències 0,00 0,00 0,00 
Assegurances 0,00 0,00 0,00 
Serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 
Publicitat 0,00 0,00 0,00 
Subministraments 5.460,00 9.370,00 9.370,00 
Despeses diversos 980,00 1.690,00 1.690,00 
Despeses de personal 25.445,91 25.736,63 25.736,63 
Retribucions (net) 19.872,00 19.656,00 19.656,00 
Seguretat Social 5.573,91 6.080,63 6.080,63 
Hisenda Pública  2.364,50 2.232,49 2.268,49 
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 
Retencions IRPF 1.566,00 2.210,40 2.246,40 
Pagos a cuenta IRPF 798,50 22,09 22,09 
Inversions 107.779,66 5.084,75 0,00 
Despeses financeres (interessos) 5.811,80 12.189,04 9.009,76 
Devolució prèstecs i leasing 0,00 0,00 0,00 
IVA PAGAT 23.821,27 6.706,89 5.938,60 

TOTAL PAGAMENTS 186.955,94 79.226,59 70.930,11 

SALDO INICIAL -112.000,00 0,00 6.000,00 
COBRAMENTS - PAGAMENTS 24.739,22 11.468,57 17.999,08 
LIQUIDACIÓ IVA 25,41 0,00 6.606,03 
SALDO FINAL 0,00 0,00 0,00 
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 107.390,94 19.110,75 14.752,57 
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 20.104,74 30.579,31 32.145,62 
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 87.286,20 75.817,63 58.424,57 
 

Taula 9. Previsió de tresoreria. Font: el propi autor.                            
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7.4. Previsió del compte de resultats. 
 
La previsió de resultats per al primer exercici és el següent: 
 

 

  
PRIMER 

EXERCICI 
SEGON 

EXERCICI 
TERCER 

EXERCICI 

IMPORT % IMPORT % IMPORT % 

INGRESSOS 
Vendes/Prestació de serveis 69.996,00 100,0% 69.996,00 100,0% 73.495,20 100,0% 
Subvencions a l'explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
TOTAL INGRESSOS 69.996,00 100,0% 69.996,00 100,0% 73.495,20 100,0% 
DESPESES 
Compres/Treballs d'altres 
empreses 13.999,20 20,0% 13.999,20 20,0% 14.699,04 20,0% 
Variació d'existències 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 55.996,80 80,0% 55.996,80 80,0% 58.796,16 80,0% 
Serveis externs 8.910,00 12,7% 13.580,00 19,4% 13.580,00 18,5% 
Despeses de personal 27.680,63 39,5% 27.680,63 39,5% 27.680,63 37,7% 
EBITDA 19.406,17 27,7% 14.736,17 21,1% 17.535,53 23,9% 
Amortitzacions 10.677,97 15,3% 11.186,44 16,0% 11.186,44 15,2% 
Provisions 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
RESULTAT 
D'EXPLOTACIÓ 8.728,20 12,5% 3.549,73 5,1% 6.349,09 8,6% 
Despeses financeres 5.811,80 8,3% 12.189,04 17,4% 9.009,76 12,3% 
RESULTAT ABANS 
IMPOSTOS 2.916,41 4,2% -8.639,31 -12,3% -2.660,67 -3,6% 
Tributs 583,28 0,8% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
RESULTAT 2.333,13 3,3% -8.639,31 -12,3% -2.660,67 -3,6% 

 

Taula 10. Previsió de compte de resultats. Font: el propi autor. 
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7.5. Anàlisi del punt d’equilibri. 

L’assoliment del punt d’equilibri es detalla en el quadre següent: 

 

 
 
 
 

Taula 11. Anàlisi del punt d’equilibri. Font: el propi autor. 
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7.6. Avaluació del projecte. 

Tot seguit es mostra una anàlisi bàsica per al primer any del projecte. 

 

ANY 1 ANY 2 ANY 3 
Import Import Import 

Ingressos 69.996,00 69.996,00 73.495,20 
Costos variables 13.999,20 13.999,20 14.699,04 
Marge brut 55.996,80 55.996,80 58.796,16 
Marge comercial 80,0% 80,0% 80,0% 
Costos fixos 52.663,67 64.636,11 61.456,83 
Marge net (BAT) 3.333,13 -8.639,31 -2.660,67 

    CASH-FLOW 112.000,00 0,00 -6.000,00 
Inversions 127.000,00 6.000,00 0,00 

Rendiment de la inversió 2,62% -143,99%   
Rendiment dels fons 5,00% -10,99% -3,49% 
Rendibilitat dels ingressos 4,76% -12,34% -3,62% 
Punt d'equilibri 65.829,59 80.795,14 76.821,03 
Pay-Back 3   
TIR -0,8% 

  VAN -4.245 
  Taxa d'actualització (i) 3,8% 
  

SUPÒSIT 1 ANY 1 

 
VARIACIÓ DELS INGRESSOS 

-10% -5% 0% 5% 10% 
Ingressos 62.996,40 66.496,20 69.996,00 73.495,80 76.995,60 
Costos variables 12.599,28 13.299,24 13.999,20 14.699,16 15.399,12 
Marge brut 50.397,12 53.196,96 55.996,80 58.796,64 61.596,48 
Costos fixos 52.663,67 52.663,67 52.663,67 52.663,67 52.663,67 
Resultat -2.266,55 533,29 3.333,13 6.132,97 8.932,81 

Rendibilitat dels ingressos -3,60% 0,80% 4,76% 8,34% 11,60% 
Rendibilitat de la inversió -3,47% 0,81% 5,00% 9,10% 13,12% 
 

Taula 12. Anàlisi bàsica del projecte. Font: el propi autor. 
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8. ANNEXOS. 

8.1. Calendari d’execució. 

 

En apartat veurem el calendari d’execució del projecte, que com no es compon d’una 

empresa de producció, té unes fases en aquest calendari una mica exclusives. 

 

ACTIVITATS

Curs especialització
Construcció de xarxes
Constitució empresa
Compra embarcació
Preparació activitat
Inici activitat
Activitat pesquera

MESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CALENDARI D´EXECUCIÓ

2014 2014

 

Taula 13. Calendari d’execució del projecte. Font: El propi autor. 

 

 

Com es pot apreciar, hem dissenyat aquest calendari d’execució,  per una banda pensant 

en la especialització de les persones, es a dir, tenint en compte que s’hauran de formar 

en el muntatge, treball, etc., de les xarxes i per l’altra, ho em tingut en compte al inici de 

l’activitat al mes de juny, en plena època de llagostí i proper a l’estiu, per tenir uns 

ingressos majors. Ja hem dit abans, que els ingressos anuals estaven repartits durant tot 

l’any de forma homogènia, encara que en la realitat això no és així. En la època d’estiu 

hi molts més ingressos que la resta de l’any, sent al hivern on en hi ha menys i la resta 

són variables. 
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8.2. Previsió de costos mensuals (sense IVA). 

En aquest punt farem un detall dels costos mensuals que tindrem en el desenvolupament 
del projecte. 

 

CONCEPTE MENSUAL 
Sous assalariats (brut) -- 
Retribucions dels socis 900x2 
Lloguer 120 
Subministraments  

Aigua 90 
Gas 90 

Electricitat 0 
Combustible 500 

Telèfon, fax, Internet 100 
Publicitat i propaganda 0 
Transports i comunicacions 0 
Primes d’assegurances 0 
Reparacions i conservacions 90 
Serveis professionals independents 0 
Despeses I+D 0 
Altres despeses  

Gestoria 50 
Oficina 30 

Manutenció  
Varis 60 

Pagament de mòduls trimestral 0 
Brossa 0 
Quota leasing/renting 0 
Quota préstec ? 
TOTAL 2930 
 

Taula 14. Previsió de costos mensuals. Font: el propi autor. 
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SEGONA PART DEL PROJECTE 

INTRODUCCIÓ. 
 

Com que estimem que el desenvolupament de l’activitat pesquera per part d’aquelles 

persones que no han tingut mai cap contacte amb el la pesca, pot ser, inicialment difícil i 

també podria fer perillar el projecte, es decideix dissenyar un curs d’especialització 

sobre les arts menors. Aquest curs constaria de 2 mesos, distribuïts de la següent forma: 

El matí estaria destinat a les operacions amb les xarxes i la tarda al manteniment i el 

muntatge. 

 

Aquest curs, està completament destinat a reforçar l’èxit del projecte i es vertebra en 

una sèrie de eixos bàsics, però a l’hora força importants per a la viabilitat del projecte. 

Per una banda, tenim l’eix de l’ofici. Considerem que la pesca artesanal és un ofici 

vocacional, com molts altres, però que a més requereix que aquelles persones que s’hi 

vulguin dedicar, han de gaudir d’una gran habilitat manual per poder treure els peixos 

de les xarxes. Per poder assolir un nivell bàsic en aquesta disciplina proposem el treball 

continuat a sobre de l’embarcació, sempre tutelat per un professional especialista, 

durant un període de 2 mesos. Aquest dos mesos estarien destinat a calar, xorrar i fer les 

tasques de patronatge o manteniment del motor de forma real. 

 

Per altra banda, tenim l’eix del manteniment i la construcció d’arts de pesca. Durant 

el temps del curs que no estaria destinat a les maniobres amb les xarxes, aquest es 

destinaria a la formació en matèria de construcció i muntatge d’arts i aparells de pesca. 

Aquesta part és fonamental, ja que si els propis pescadors construeixen les seves xarxes, 

els costos del muntatge per part d’altres persones passa a ser un benefici per a 

l’empresa. 

 

Finalment, també hem tingut en compte les diferents vies des d’on poden accedir els 

futurs pescadors, i en funció d’això també anomenem les varies possibilitats que tenen 

per a rebre formació al respecte. Dit això, sobre aquest eixos desenvoluparem aquest 

curs de dos mesos. 
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1. RELACIÓ DE TEMES DEL CURS. 
 

En el següent quadre es poden veure els diferents temes que s tractaran en el curs. Com 

havíem dit en la introducció, es veu clarament que hi ha els dos eixos ben definits. 

 

Curs especialització en arts menors  ( 320 h) 

Relació de TEMES franja 
Dura

da 
Data in. Data fi. 

Tema 1: Maniobres de pesca. MATI 200 
Primers 

gener 

Mitjans de 

febrer 

Tema 2: Muntatge i reparació d’arts i 

aparells de pesca. 
TARDA 120 

Mitjans de 

febrer 

Primers de 

març 

 

Taula15.  Relació de Temes del curs. Font: El propi autor. 

 

El curs  s'imparteix durant 320  hores. Cada setmana es faran 40 hores. Distribuïdes 

així: 5 hores de les 08:00-13:00 del primer tema i 3 de les 15:00-18:00 del segon tema. 

 

2. QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS TEMES PER 
SETMANES. 
 

En el següent quadre podem veure la distribució que hem dissenyat per al curs 

d’especialització. S’hi veuen les setmanes i les hores que es farien de cada tema cada 

setmana. 

 

setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Tema1 25 25 25 25 25 25 25 25 200 

Tema 2 15 15 15 15 15 15 15 15 120 

 
 Taula16. Distribució dels temes per setmanes. Font: El propi autor. 
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3. PROGRAMACIÓ DE TEMES. 

3.1.TEMA1. Maniobres de pesca (200 hores) 

Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 

RA1. Executa correctament les maniobres de pesca i les funcions de patronatge. 

 

Criteris d'avaluació 

1.1 Realitza les maniobres de pesca en el rol de mariner. 

1.2 Realitza les maniobres de pesca en el rol de Patró. 

1.3 Desenvolupa l’instin del pescador professional. 

1.4 Utilitza la tecnologia per desenvolupar les maniobres. 

1.5 Mostra uns criteris responsables davant la pesca. 

 

Continguts 

Maniobres amb els arts:  

1. Maniobres amb tremalls i soltes: 

1.1. Calades i xorrades de tremall a poca profunditat. 

1.2. Efectes del corrent a poca profunditat. Tipus de peix pescat. Tècniques a poca profunditat. 

1.3. Calades i xorrades de tremalls amb fons.. 

1.4. Efectes del corrent amb molta profunditat. Tipus de peix pescat. Tècniques a molta profunditat       

1.5. Desenvolupament de cartes de pesca. Ús de la tecnologia. Desenvolupament de tasques en 

diferents rols. 

1.6 Criteris de pesca responsable. 

 

2. Maniobres amb palangre. 

2.1 Calades i xorrades de palangre de fons. 

2.2 Calades i xorrades de palangre de superfície. 

2.3 Tipus d’esquers. Especies objectiu. 

2.4 Responsabilitat en la pesca. 

 

3. Maniobres amb nanses. 

3.1 Calades i xorrades de nanses per a crancs. 

3.2 Calades i xorrades de nanses per a pops. 

3.4 Calades i xorrades de cadups per a pops. 

3.4 Calades i xorrades de trampes per a cargols. 

3.5  Responsabilitat en la pesca. 
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3.2 Activitats d’ensenyament i aprenentatge del tema 1. 

3.2.1. Calades de xarxes de tremall (100 hores). 

Durant el curs es duran a terme de forma rotativa la calada i xorrada de tremalls a poca i 

a molta profunditat, així com els rols a desenvolupar en les maniobres, per un període 

de 50 hores, distribuïdes de la forma que s’esmentava al principi. 

 

 

Imatge 36. Pescadors realitzant maniobres de pesca amb tremalls.  

Font: www.diariodemallorca.es 

 

La resta d’hores de que disposa el primer tema, es destinaran a la calada i xorrada d’art 

de pesca d’un sol pany, que sumaran un total de 50 hores, que completaran les 100 del 

tema 1. 

 

Imatge 37. Pescadors realitzant maniobres de pesca amb soltes.  

Font: www.youtube.com 
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3.2.2 Calades i xorrades de palangre (50 hores) 

En la modalitat de palangre, s’utilitzaran dos tipus de tècniques: el palangre de fons, que 

és aquell que es cala a tocar de fons en busca d’espècies bentòniques i el palangre de 

superfície destinat a les espècies pelàgiques. En aquesta part també s’ha de tenir en 

compte els diferents tipus d’hams que hi ha al mercat i quin és el més adequat per cada 

modalitat i espècie objectiu de pesca. 

 

 

 

Imatge 38. Pescadors realitzant maniobres de pesca amb palangres de superfície. 
Font:  www.youtube.com 

 

 

 
 
Imatge 39. Pescadors realitzant maniobres de pesca amb palangres de fons. Font:   

www.lavozdegalicia.es 
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3.3 Metodologia del Tema 1. 

La metodologia que utilitzarem en aquest tema és la de desenvolupar les activitats 

referents a les maniobres en les hores del matí, ja que disposem de 5 hores, que a efectes 

de maniobra és molt més interessant.  

 

Per la tarda, destinem només tres hores al muntatge d’arts i manteniment. No s’inclou 

res de cabulleria, degut a que són matèries ja donades en el curs de mariner pescador, i 

que per tant seria un solapament de matèria i una pèrdua de temps. 

Per altra banda, tenim la rotació en els rols, es a dir, que cadascun dels alumnes passarà 

repetidament per cada un dels rols assignats i haurà de desenvolupar les tasques 

assignades a cada rol. Creiem que això pot donar un plus de efectivitat en la docència i 

la pràctica. 

Una altra estratègia que considero important és el nombre d’alumnes per curs. Per a que 

aquest es desenvolupi de forma satisfactòria crec que la quantitat d’alumnes màxima 

hauria de ser de 4 per curs. Donat que el curs només dura 2 mesos, al cap d’un any 

podrien passar pel curs una gran quantitat d’alumnes. 

 

3.4 Espais, equipaments i recursos del Tema 1. 

 

Per a impartir el tema 1 del curs, s’ha 

de disposar d’un vaixell de 

practiques degudament equipat amb 

els viradors corresponents per a cada 

art de pesca, així com la tecnologia 

que utilitzaran en el món professional. 

Aquest vaixell, hauria d’estar 

construït amb de fibra de vidre o 

fusta i hauria de tenir una eslora de 

entre 10 i 12 metres. A banda d’això, 

crec que només ens faria falta la roba d’aigua per als alumnes. 

Imatge 40. Embarcació d’arts menors. Font: astillerosalfacs.com 
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3.5.TEMA 2. Muntatge i reparació d’arts i aparells de pesca (120 h). 

 
 
 
 
 

Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 

RA1. Executa correctament el muntatge i manteniment d’arts i aparells de pesca. 

 

Criteris d'avaluació 

1.1 Munta correctament arts de pesca de tremall i soltes. 

1.2 Munta correctament arts de pesca de palangre. 

1.3 Munta correctament arts de pesca de nanses. 

1.4 Coneix les mesures de les xarxes i els caps. 

1.5 Repara correctament les arts de pesca en general. 

Continguts 

Muntatge i manteniment d’arts i aparells:  

1. Muntatge d’arts de tremall i soltes: 

1.1. Armat amb gaseta i tot dins el peu. 

1.2. Treball amb els coeficients d’armat de les soltes. 

1.3. Tallat de xarxes de pesca que venen en paquets de 100 metres. 

1.4. Els esmais. Tipus, forma de contar-los. 

1.5. Tipus de fil. Tipus de xarxes. multi monofilament. 

1.6 Armat amb centímetres o senyalar el cap del suro. 

1.7 Tipus de caps. Amb plom per dins. Amb plom per fora. Materials i les seves propietats. 

 

2. Maniobres amb palangre. 

2.1 Tipus d’hams. Tipus de fils. Tipus de materials en la mare. 

2.2 Forma d’enferir els hams. Forma d’unir les braçolades. 

2.3 Estiba del palangre segons la mare. 

2.4 caixons i altres elements relacionats amb els palangres. 

 

3. Maniobres amb nanses. 

3.1 Tipus de nanses. De cos de ferro. De cos de fibres naturals. 

3.2 Construcció de nanses per a pops. 

3.4 Muntatge de cadups per a pops. 

3.4  Muntatge de trampes per a cargols. 

3.5  Tipus de folres . Materials plàstics. Material de metall. 
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3.6 Activitats d’ensenyament i aprenentatge del Tema 2. 

3.6.1. Muntatge i reparació de xarxes de tremall i soltes (60 hores). 

Aquestes hores del curs estarien destinades al 

muntatge de arts de pesca de tremall i soltes. 

S’explicarien les tècniques d’armat actuals, 

les antigues i es posarien en practica sobre 

l’art. Per altra banda, es donaria la teoria de 

com distingir les xarxes, tipus de fil, gruix, 

per poder-les demanar al proveïdor en un 

futur. Com el temps destinat a aquesta part es  

 Imatge 41. Xarxa de nylon monofilament. Font: es.made-in-china.com 

limitat, veuríem per sobre construccions específiques de xarxes, per a espècies objectiu 

molt concretes com el llagostí. S’hauria de veure els models estàndard de xarxes, ja que 

una comanda fora d’aquests estàndards suposa un increment en el preu de la xarxa. 

Finalment es parlaria de caps, amb plom per dins, suro per dins i els diferents materials 

sintètics i la seva flotació específica una vegada al mar. 

 

 

Imatge 42. Pescador construint una xarxa solta. Font: www.milanuncios.com 
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3.6.2 Muntatge i reparació d’arts de palangre de 
fons i superfície (30 hores) 

 
En aquestes hores del curs es treballaria el muntatge d’arts de 

palangre, tant de fons com de superfície. Es tractaria la teoria dels 

diferents materials de construcció dels palangres, nomenclatura 

específica, tipus de fils i la seva numeració, així com els diferents 

tipus d’hams i materials que hi ha al mercat 

 
 
Imatge 43. Ham de palangre de superfície. Font: www.ambientum.com 

 
 
 
 

3.6.3 Muntatge i reparació de nanses (30 hores). 

 
Les hores d’aquesta part es destinarien a la construcció i reparació de dos tipus de 

nanses en concret: les destinades a la pesca del pop i les destinades a la pesca de crancs. 

També es tindrà en compte la teoria dels diferents materials sintètics que hi h al mercat i 

les tècniques de construcció més modernes.  

 
 

 
 
Imatge 44. Pescador construint una nansa per a crancs. Font: www.turgalicia.es 
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3.7 Metodologia del Tema 2. 

 
La metodologia emprada en aquest tema es la de la construcció i reparació d’arts de 

pesca menors de la forma més especifica i pràctica possible. Els motius de eliminar la 

base en altres matèries importants és que ja estan cobertes per altres cursos, certificats 

d’especialitat i algunes Unitats formatives dels Cicles formatius de la família 

maritimopesquera. 

 

En la actualitat, pràcticament ja no es reparen la majoria dels arts de pesca, excepte 

alguns en concret, per aquest motiu, introduïm el manteniment en el curs, però de forma 

bàsica. El preu dels materials i les xarxes, fa que no sigui viable tècnicament ni 

pràcticament la reparació dels arts i es opta per substituir-los passat un temps 

determinat, que anirà en funció del trencat que estigui l’art o de la pèrdua de les 

propietats de pesca que tenia inicialment. 

 
 
 

3.8 Espais, equipaments i recursos del Tema 2. 

 
Quant a espais, és poc el que necessitem, amb una petit taller per poder treballar amb els 

arts és suficient, podríem parlar d’un local de 50 o 60 metres quadrats. Quant a 

materials, si que s’ha de fer una bona llista que podria ser aquesta: 

 

• Caps per al muntatge dels arts (varies mides i materials segons el cas). 

• Xarxes de diferents tipus i materials. 

• Fils per al muntatge (diferents mides segons el cas). 

• Mares de palangre de diferents materials. 

• Varis tipus d’hams i fils de gruixos diferents. 

• Ferros per a les carcasses de les nanses. 

• Materials plàstics i de metall per al folre de les nanses. 

• Estris  diferents per al muntatge dels arts (tisores, ganivets, agulles etc.). 

• Cadires amb llocs per enganxar els arts. 

• Altres materials (brides, boies, etc.). 



Alfredo Torné Reverté. Anàlisi de les arts menors com a model de futur en la pesca. UPC-FNB.2014 

96 
 

9. CONCLUSIONS DEL PROJECTE. 
 
 

� Malgrat la sobreexplotació que pateixen els nostres caladors, el projecte és 

viable a curt termini o penso que s’incrementarà en el futur, ja que les arts 

menors tenen una eficiència energètica molt alta i en els temps que venen 

aquesta dada serà clau per a la viabilitat. 

 

� Vista la distribució de les arts menors al nostre litoral, en qualsevol lloc de 

Catalunya es podria dur a terme el projecte. 

 

� Actualment, tal i com es troba la societat, el projecte, avalat per l’Administració 

crec que podria ser una sortida per moltes persones que no troben treball enlloc. 

 

� Hem de tenir en compte que aquest projecte en genera un augment de la pesca, 

sobre uns caladors que ja estan sobre explotats. Per donar resposta a aquest 

problema, no només ens hem centrat amb una sola modalitat, sinó que hem 

inclòs varies modalitats de pesca altament sostenibles. 

 

� El projecte respon al criteri de pesca responsable, es a dir, no es basa en 

aconseguir un augment de productivitat dels arts, sinó que està basat en la 

responsabilitat pesquera, la selectivitat de les espècies objectiu i altres criteris 

inclosos en el manual de pesca responsable. 

 

� Per a que el projecte respongui als criteris de responsabilitat hem de intercanviar 

les modalitats de pesca durant l’any, ja que algunes tenen un impacte major en 

les espècies que altres. D’aquesta forma aconseguim una mitja que és molt 

acceptable en termes de responsabilitat pesquera. 

 

� El model ha de ser per a dos tripulants i una embarcació de 10 o 12 metres 

màxim, que es pogués construir en sèrie per reduir els costos. 
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� El consum de combustible es petit, i no és un problema quant a les despeses 

generades pel consum d’energia ni tampoc fa viable la implantació de tecnologia 

elèctrica al vaixell. 

 

� La política de comunicació ha de ser uns dels puntals del projecte. En aquesta 

part l’Administració juga un paper clau en la divulgació del nostre producte, el 

peix fresc, de forma piramidal: Escoles d’hostaleria�Cuiners de 

restaurants�Consumidors. 

 

� La comercialització del peix segueix sent una de les problemàtiques del sector 

encara avui per resoldre. El model actual no dona resposta al problema i 

s’haurien de implantar noves politiques en aquesta línia. 

 

� Un dels majors problemes que tenim actualment es la mentalitat del pescador, 

que es pràcticament impossible de canviar i que fa difícil la implantació de  

polítiques de millora de la qualitat, la presentació, etc.,  a bord del vaixell amb 

l’objectiu de millorar el preu del peix. 

 
�  No hem d’oblidar que aquest projecte esta basat en un ofici vocacional i per tant 

les hores que destinem a la feina són, de vegades, moltes. Com a principi, 

podem establir que si no agrada l’ofici, serà difícil que el projecte tiri endavant, 

perquè en termes estrictament econòmics és difícil que sigui agradable. 
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