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Resum 

Aquest treball pretén ser un estudi de la gestió d’un taller de reparació de motors de pesquers, tipus de 

reparacions que es realitzen i vincular-les a tipus de motors i de pesquers.  

En aquests moments que la pesca pateix una recessió provocada per la disminució de les captures, 

disminució de la flota i l’augment de la normativa que provoca un augment d’inspeccions i un 

manteniment poc cuidat, els mecànics navals han de tenir cura de la facturació i del client. Cada vegada 

més, hi ha un augment de morosos i, això, provoca que no es pugui tenir material en stock i prioritzar les 

reparacions segons la possibilitat d’ingressos ràpids. Així mateix, analitzarem la reincidència de 

reparacions i els temps de execució segons les avaries.  

L’estudi del funcionament del taller i de  l’organització de tasques permetran analitzar la viabilitat de les 

empreses de mecànica naval a petita escala.  
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Abstract 

This work aims to be a study of the management of a repair workshop for fishing engines, types of repairs 

that are carried out and linked to motors and fishing types. 

 

At the moment when fishing is suffering from a recession caused by the decline of catches, the reduction 

of the fleet and the increase in the regulations that cause an increase in inspections and poor 

maintenance, naval mechanics must take care of the billing and customer. Increasingly, there is an 

increase in delinquency, and this causes the stock to be in stock and prioritizes repairs based on the 

possibility of quick revenues. Likewise, we will analyze the recidivism of repairs and the execution times 

according to the breakdowns. 

 

The study of the operation of the workshop and the organization of tasks will allow us to analyze the 

viability of small-scale naval mechanics companies. 
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1. Introducció.  

1.1 Línia temàtica 

 

Aquest treball serà una combinació dels coneixements adquirits en Gestió d’Empreses i en Màquines 

Marines.  Fins que la legislació no va imposar la creació d’empreses, la reparació dels motors de pesca es 

realitzava per treballadors que s’havien format mitjançant experiència pràctica sota les ordres d’un cap o 

mestre artesà. Una vegada existeixi una normativa que regula l’activitat, es comença no només a realitzar 

les tasques de reparació sinó que s’ha de gestionar la part econòmica del taller. 

 

La gestió dels tallers, si el gerent no té preparació empresarial, es delega en tercers: gestories, 

administratius i/o assessors externs. Ens trobem amb diferents tipus d’empresari/empresa. Podem optar 

per ser autònoms, crear una societat o una cooperativa. 

 

Els pesquers de la província es divideixen en palangrers, d’arrossegament i bou en la seva majoria. Trobem 

una amplia varietat en potencia de màquines i construcció que els fan interessants per analitzar el tipus 

d’averia que pateixen, recidiva d’aquestes reparacions i depesa a suportar.  

 

Tenint en compte que una de les parts més importants per poder pescar és el bon funcionament del 

motor, els armadors han de tenir molta cura del seu funcionament i manteniment. El manteniment dels 

motors es realitzat pel responsable de màquines, segons el seu argot, el motorista. Les seves funcions 

són: netejar, pintar, revisar, controlar l’estat i el funcionament del motor. L’engega per sortir, revisa i 

controla qualsevol soroll que no sigui normal, està atent als indicadors d’alarma i avisa per omplir els tancs 

de fuel. Si el motor falla, ha de posar-se en contacte amb el mecànics de terra, que es personaran per 

avaluar l’avaria i reparar-la. 

 

1.2 Objecte del treball 

 

L’objecte d’aquest estudi és la gestió que  l’empresa DELTA NAVAL, SL. ubicada en Vinaròs(Castelló) 

realitza dins la seva activitat. 

 

El motiu de l’elecció ha estat logístic. Els mecànics de Delta Naval SL realitzen les reparacions de 

l’embarcació de pesca pertanyent al meu tiet, Ramon Budesca López, armador i patró de “La Nova 

Tortosina” inscrita en Capitania Marítima de Tarragona en el sector pesquer, en especial a 
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l’arrossegament. Consultada la possibilitat de realitzar unes pràctiques extracurriculars per assolir més 

coneixements pràctics i alhora obtenir la informació per l’elaboració d’aquest treball, els gerents no van 

tenir problema d’accedir a la proposta. 

 

1.3 Informació descriptiva sobre l’objecte d’estudi 

 

1.3.1 Qui són Taller  Naval Delta, SL? 

 

Delta Naval, SL és una empresa que per denominació social es novell. La realitat no es aquesta. Delta Naval 

SL deriva d’una empresa anomenada BACARE SL  que es va veure embargada per un problema judicial 

amb un client francès per una reparació d’un vaixell d’esbarjo. 

 

Taller Naval Delta Societat Limitada va ser constituïda el 09 de desembre de 2014 en Vinaròs, Castelló. El 

seu CNAE és Reparació i manteniment naval. L’activitat és la construcció i reparació d’embarcacions 

menors. El seu objecte social està dedicat al servei de taller de mecànica naval i terrestre, venda de 

recanvis i accessoris relacionats amb la mecànica.  

 

El capital social de l’empresa està en el tram de més de 100.000€. La seva organització està composta de 

1 accionista, 2 òrgans socials històrics i està relacionada amb 4 empreses. 

 

- El Sr. Juan Joaquin Rodriguez ostenta el càrrec de Administrador Solidari des del 07/12/2015 i és 

un dels gerents i mecànic principal. 

 

- El Sr. Josep Emilio Macias Quesada també ostenta el mateix càrrec que el Sr. Juan Joaquin però té 

una vinculació com administrador solidari de la societat CERICEL SL i de REMOLCADORES Y 

SERVICIOS DEL MEDITERRANEO, SA. 

 

- Les empreses vinculades amb el taller són: 

 

o NAVIERA DE REMOLCADORES Y SERVICIOS SL com a soci únic 

o SERVEIS MARITIMS I SUBAQUATICS DEL DELTA SL en la mateixa posició que l’anterior, soci 

únic. 

o CERICEL SL 

o REMOLCADORES Y SERVICIOS DEL MEDITERRANEO SA 
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La informació bàsica inscrita s’estructura de la següent forma: 

 

DADES DE L’EMPRESA  

NOM DE L’EMPRESA TALLER NAVAL DELTA SOCIETAT 

LIMITADA NOMBRE EMPLEATS De 0 a 10 

FACTURACIÓ 0 € - 500.000 € 

FORMA JURÍDICA SOCIETAT LIMITADA 

SECTOR DE L’EMPRESA Industria Manufacturera 

ADREÇA C/CAPSADES, 26 

MIDA MICROEMPRESA 

DATA CONSTITUCIÓ 09/12/2014 

Taula 1. Dades de l’empresa Taller Delta Naval, SL. www.expansion.com 

 

L’organigrama funcional del taller, el podem observar en la següent figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama Taller Delta Naval SL 

 

1.3.2 Activitat empresarial 

 

L’activitat de l’empresa està basada en la reparació i venda d’accessoris de maquinaria naval per una part 

i, d’altra banda, es dedica a la construcció de màquines de tracció de xarxes i cable. Aquesta maquinaria 

rep el nom de “maquinilles” en l’argot pescador i són dos elements que, en l’actualitat, són eines 

imprescindibles a bord dels pesquers. 

 

 

Gerent i 
Mecànic 
Principal

Mecànic 
principal

Administrativa
Alumne en 
pràctiques

Mecànic 
contractat
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Per portar a terme aquesta activitat l’empresa disposa de les següents infraestructures: 

 

- Una nau industrial on està ubicat el taller “in situ” i les oficines 

- 3 Vehicles per efectuar els desplaçaments 

- Maquinaria fixa al taller: 

o 2 Torns mitjans 

o 2 Torns grans 

o 1 premsa 

o 3  trepans  de bancada  

o 2 serres  automàtiques 

o 1 grua 

o 1 fresadora 

o Equip de soldadura d’elèctrodes 

 

 

1.4 Objectius del Treball 

 

1. Objectiu principal 

 

- L’objectiu principal del treball és analitzar les repercussions de les tasques realitzades en un taller 

de reparació de maquinaria naval en  la gestió gerencial del mateix.  

 

2. Objectius secundaris: 

 

- Analitzar les diferents activitats i la repercussió econòmica en l’empresa 

- Analitzar el conjunt de variables que condicionen el funcionament de l’empresa i comprovar si 

són efectius 
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1.5 Metodologia del treball 

 

1.5.1 Tipus d’estudi 

 

L’estratègia metodològica d’aquest treball es qualitativa. Aquesta opció, considerem, és la més adient per 

abordar el treball i objectius plantejats ja que ens aportaran resultats més ajustats a les pretensions 

objectivades. 

 

El mètode qualitatiu  (Quintana, A.; Montgomery 2006)haurà de contemplar varies fases:  

 

- Fase Exploratòria:  

 

Anàlisi i planificació del treball mitjançant la revisió de la documentació existeixnt  i l’observació 

de l’entorn, entrevistes a persones vinculades a la investigació. El primer contacte amb la 

documentació facilita la integració de l’investigador en el tema familiaritzant-se amb els 

instruments, termes i entorn social evitant variables o resistències per desconeixement del tema 

del treball. Així mateix, facilitarà una empatia en front a les situacions que puguin sorgir socio-

culturalment amb els subjectes implicats. 

 

- Fase de “mapping” o elaboració mapa del treball 

Aquí ens centrarem en la ubicació mental, identificarem els participants, els temps i les accions a 

desenvolupar. Determinarem les característiques més rellevants de l’objecte del treball i la 

planificació del mateix. 

 

- Fase de mostreig 

 

Selecció de tipus de situacions, actors, llocs i temes a tractar en el treball més adient per l’execució 

de l’estudi tenint en compte  que aquest selecció es dinàmica ja que els escenaris i actors poden 

canviar en qualsevol moment de l’activitat o del dia en que es desenvolupa. 

 

Un estudi quantitatiu és més estricte y formal, en quant els seus resultats són d’anàlisi estadístic i dins un 

marc matemàtic convertint-se en un mètode científicament validat. 
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1.5.2 Tècnica de recol·lecció de dades primàries 

 

La tècnica escollida per la recol·lecció de dades primàries és l’observació no participant i registre 

estructurat d’observació. És una tècnica que permet recolzar el “mappeig” . Permet registrar l’existència 

o no d’aspectes considerats claus en l’assoliment del objectius previstos.  

 

L’observació ens permetrà endinsar-nos en el lloc objecte del treball i des d’allí analitzar les situacions que 

dia a dia es produeixen, així com la interrelació entre part mecànica, part econòmica i les de caire 

interpersonal de plantilla versus directius de l’empresa. 

 

Per donar viabilitat a l’observació parlarem de Triangulació, terme emprat per Denziz (cit. Per Alavarez-

Gayou, 2003) que utilitza la corroboració de la informació obtinguda mitjançant la experiència directa 

(observació), recolzament amb entrevistes al actors implicats i contrast documental. 

 

1.5.3 Unitats d’observació 

 

Amb aquesta finalitat, es crearà un diari on s’anotaran diàriament les tasques(annex 1), activitat i 

informacions rebudes durant l’estada de pràctiques.  

 

Les dades més importants que necessitarem són: 

- Tipus de tasca: 

o Reparació 

o Construcció 

o Altres 

- Metodologia d’execució 

o In situ 

o Desplaçament 

o Substitució  de peces 

o Altres  

- Temps d’execució 

o Hores 

o Jornades 

o Altres 
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- Personal implicat i tipus:  

o Mecànic principal 

o Mecànic contractat 

o Personal en pràctiques 

o Alumne en Conveni 

- Possibles costos orientatius 

o Recanvis 

o Desplaçaments 

o Salaris 

o Altres 

- Observacions 

 

Aquesta tècnica requereix temps “in situ” però permet a l’estudiant, no només, la redacció del treball sinó 

també a aprendre els entramats del funcionament d’un taller i la gestió que realitzant els seus Caps per 

que sigui viable la seva existència. 

 

Pla de treball: 

 

1.5.4 Tècnica de  recol·lecció de dades secundàries  

 

Com a tècnica de recol·lecció de dades secundàries utilitzarem la tècnica documental mitjançant 

documentació de l’empresa: facturació, memòries, etc. Així com les  bases estadístiques o bases de dades 

que determinin el nombre d’embarcacions  i  la competència  directa existent en l’entorn socio-

demogràfic de l’empresa. 

 

 

 

 

 

.  

Fase 1: Observació

Fase 2:

Anàlisi documental
Fase 3: Anàlisi de 

resultats
Fase 4: Redacció 

final
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Capítol 2. Marc Teòric 

2.1 Tipus d’Empreses 

 

Les empreses poden adoptar diferents formes jurídiques classificades segons la Taula 2: 

 

FORMES JURÍDIQUES D’EMPRESES 

Forma N Socis Capital Responsabilitat Tributació 

Empresari individual 1 No existeix 

mínim legal 

Il· limitada IRPF 

Comunitat de Bens aporta 2 No existeix 

Mínim legal 

Il· limitada IRPF 

Societat Civil Mínim 2 No existeix 

Mínim legal 

Il· limitada Impost de Societats 

Societats 

Mercantils 

Societat de 

Responsabilitat 

Limitada 

Mínim 1 Mínim 3.000 € Limitada al 

capital aportat 

Impost de Societats 

Societat 

Anónima 

Mínim 1 Mínim 60.000 € Limitada al 

capital aportat 

Impost de Societats 

Societat 

Laboral 

Mínim 3 Igual que S.R.L. ó 

S.A. 

Limitada al 

capital aportat 

Impost de Societats 

Societat 

Cooperativa 

Mínim 3 Mínim 2.000 € Limitada al 

capital aportat 

Impost de Societats 

 Taula 2. Formes jurídiques d'empreses. Font: http://www.camaraburgos.com 

 

A) Les persones físiques són els empresaris individuals o els emprenedors de Responsabilitat Limitada. 

 

- L’empresari individual és aquell que en nom propi realitza una activitat comercial, industrial o 

professional mitjançant una empresa. 

Aquest, té tot el control de la empresa i dirigeix personalment la seva gestió essent l’únic 

responsable dels deutes front a tercers amb tots els seus bens. 

L’avantatge que suposa aquesta empresa és la simplicitat en la seva constitució, motius fiscals i 

les escasses obligacions formals ja que la seva tributació es realitza mitjançant el Impost de la 

Renda de les Persones Físiques. 
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- L’emprenedor individual de responsabilitat limitada sorgeix de la Llei 14/2013 de recolzament als 

emprenedors i la seva internacionalització. 

Es diferencia de l’anterior en la responsabilitat ja que, en aquest cas, exclou la habitatge habitual 

en la responsabilitat de deutes que tinguin origen en l’activitat econòmica o professional. 

 

B) Les Societats sense Personalitat Jurídica són la Societat Civil i la Comunitat de Bens 

 

- La Societat Civil es caracteritza per ser un contracte entre dos o més persones que s’obliguen a 

dipositar bens, diners o indústries en comú amb l’objectiu de fer participacions equitatives dels 

guanys sense una personalitat jurídica pròpia. L’administració està encarregada pels propis socis 

segons pacte poden ser per administrador únic realitzant tots els actes administratius encara que 

existeixi oposició per la resta de socis sempre que no actuï de mala fe; administradors 

mancomunats si l’administració es portada a terme per dos o més i administradors solidaris si 

aquests no actuen de forma mancomunada. 

 

- Les Comunitats de Bens es formen arrel de que un propietat o un dret pertany a varies persones 

“prodiviso”, es a dir, l’existència del bé comú es essencial per la generació i repartiments de fruits 

econòmics. No hi ha una exigència d’aportació mínima obligatòria i la seva responsabilitat front a 

tercers serà amb tots els bens i, si no fos suficient, amb el patrimoni personal. Es necessiten un 

mínim de 2 persones per la seva constitució. 

 

C) Societats Mercantils: S.L.; S.A.; S.R.L. 

 

- La societat de Responsabilitat Limitada(S.L./S.R.L) és una Societat de tipus capitalista en quant el 

capital aportat està dividit en participacions socials integrades per les aportacions dels socis que 

no responen personalment dels deutes socials. 

La aportació inicial regulada en el Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol de la Llei de 

Societats, ha de ser d’un mínim de 3.000.00 €. L’aportació pot ser monetària o de bens però no 

està permès que l’aportació sigui per serveis prestats o treball efectiu en la societat. 

El número de socis establert com a mínim és de 2 quan no es tracti d’una Societat Unipersonal i 

haurà d’estar regulada per uns Estatuts on consti tota la informació corresponent a la 

denominació social, objecte de la societat, organització de l’administració de la societat, domicili 

social, capital social i la seva partició. S’ha d’inscriure en el registre mercantil. 
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L’organigrama funcional parteix d’una Junta de Socis, un o més administradors o un Consell 

d’Administració. 

El sistema tributari es realitza mitjançant l’Impost de Societats. 

 

- La Societat Anònima (S.A.) és també una societat capitalista regulada pel Real Decret Legislatiu 

1/2010, de 2 de juliol de Societats de Capital amb la distinció, que aquest tipus de societat està 

dissenyada per a la participació d’un gran nombre de socis, de caràcter mercantil on el seu capital 

està dividit en accions de lliure transmissió. Els socis només responen amb el capital aportat en el 

moment de la Constitució de la Societat. 

En virtut de l’article 4 del Real Decret Legislatiu 1/2010, el capital mínim per la constitució d’aquest 

tipus de societat ha de ser de 60.000,00 € dividits en accions individuals integrades per les 

aportacions dels sòcies que no responen personalment dels deutes socials. 

El nombre mínim de socis per constituir-la és 1 i, com s’ha especificat en la Societat Limitada, ha 

de redactar uns estatuts amb la informació relativa a la societat afegint el nombre d’accions, valor 

nominal, classe i sèrie, així com l’import aportat mitjançant títols o anotacions en compte. 

La seva estructura administrativa i de gestió passa per una Junta General d’Accionistes i 

Administradors que són l’òrgan executiu encarregat de la gestió permanent de la societat i de 

representació en la seva relació amb tercers. 

El sistema tributari es realitza mitjançant l’Impost de Societats 

 

2.2 La pesca al Mediterrani 

 

2.2.1 Tipus d’embarcacions segons activitat 

 

Les embarcacions es classifiquen segons el tipus de pesca que realitzen: encerclament o teranyines, 

Arrossegament, Tonyinaires, Palangreres,  Poperes, etc... 

 

A) Teranyines/encerclament 

 

Es caracteritzen per tenir una morfologia molt concreta: grans mànegues, disposa d'infraestructura per a 

neveres i caixes, elevadors, xarxes i, inevitablement, els bots de llum que porten associats. Té una eslora 

d'entre 40 i 50 pams i disposen de coberta molt més ampla que la de les altres embarcacions.  
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L'embarcació d'encerclament és una nau de poc calat i d'ample coberta que es necessita per guanyar 

agilitat i maniobrabilitat a l'encerclar un banc de sardines tenint un arqueig generalment no superior 

als 50 TRB. La temporada de major activitat d'aquest tipus de nau es centra d'agost a desembre i 

pesquen a la nit fins que surt el sol. Per aquest motiu van acompanyats de bots de “llum” que il·lumina 

els bancs de sardines. Els avis pescadors expliquen en les seves històries que la llum dels focus dels 

bots fa veure la lluentor del peix blau però si la lluna es reflectís al mar, no podria distingir-se el peix 

del reflex. La xarxa que es de grans dimensions es estirada pels bots de llum i recull en rodó quan el 

peix esta encerclat a la mateixa.  

 

La seva estructura ample permet, per la gran quantitat de captures, tenir moltes caixes per col·locar el 

peix, neveres amb gel per conservar-lo fins arribar a port i capacitat per transportar tripulacions de fins 

a dotze mariners. Es pot observar una politja per elevar la xarxa i pujar les captures a bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il·lustració 1. Embarcació d’encerclament. Font: Arxiu Port de Tarragona 

 

En aquesta fotografia s'identifica la 

politja per pujar la xarxa, la coberta 

ample, l'acumulació de caixes per 

col·locar les captures i els petits ponts 

per deixar la coberta lliure. L'orla de 

coberta també es molt baixa i dona molt 

poca seguretat. Per aquest motiu aquest 

tipus d'embarcacions en nits de 

temporal no surten a pescar.  

Il·lustració 2. Embarcacions d’encerclament. Font: Arxiu Port de Tarragona                                        
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Acompanyant a les barques d'encerclament es troba el “lucero” o bot de llum. És una embarcació menor 

inseparable en les tasques nocturnes, senzilla, transportada a remolc per la popa i que la caracteritza pels 

llums que s'encarreguen de concentrar i entretenir les captures. La tradició a Catalunya es la de portar un 

sol llum.  

 

Quan parlem d'aquests llums parlem d'una evolució en la forma de generar-la. Primerament s'encenien 

amb la cremada de fustes, després es va passar a l'acetilè del qual la flama es  repartia per encenedors i 

es concentrava la llum mitjançant pantalles. A partir dels anys 20 es va utilitzar gasolina o parafina per ser 

traslladat  a la utilització de  gas propà. Finalment es van instal·lar llums elèctriques convencionals 

connectades a grups electrògens que funcionaven amb la potència del motor i generava una llum de 5000 

a 6000 W a les bombetes. El pes d'aquests grups va fer variar la forma dels bots, les popes van rematades 

mitjançant miralls augmentant l'espai útil i el nombre de faroles que es poden instal·lar. En l'actualitat 

porten 4 faroles que il·luminen amb molta intensitat el mar.  

 

B) Arrossegament 

 

Són pesquers tancats i relativament alts de bord, sobre tot en el terç anterior. Les proes són plenes i amb 

capacitat de trencar l'aigua, en tant que les popes es retrauen i afinen per donar sortida fàcil al mar. Es va 

crear la necessitat, en el seu moment, de donar calat a l'arrossegador i augmentar la seva estella morta 

en la carena per aconseguir embarcacions molt quillades. L'hèlice i el timó es situaven a la major 

profunditat possible, però es buscava obtenir una major estabilitat en el treball d'arrossegament. 

 

Va ser el primer bastiment de pesca que se'l va introduir el motor. En oferir més calat, d'una banda 

permetia aprofitar millor les línies d'aigua de l'embarcació, però feia que obligatòriament necessitin port, 

ja que pel quillat no es podia treure a platja. La proporció de l'obra viva és de 3 a 1 fins a línia de coberta 

respecte a la resta del casc.  

 

Altres característiques dels quillats són el fet de disposar de roda i codast vertical, formant angle recte 

amb la quilla, i tenir la coberta amb molta brusca per poder desguassar millor l'aigua embarcada. La 

finalitat de que la quilla no sigui paral·lela a la flotació per poder calar més a popa que a proa per endarrerir 

el centre de deriva lateral. 
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Al remolcar-se la xarxa per la popa hi ha la possibilitat d'enredar-se els cables en l'hèlice i  donar cops 

a l'hèlice o al timó amb les portes. Això va ser estudiat i es va solucionar als arrossegadors construint 

popes en “cua d'ànec” amb amples revoltons que contribueixen a allunyar les xarxes de l'embarcació.  

 

Aquesta part de l'embarcació es protegeix dels cops mitjançant gruixudes cintes i cinturons verticals, 

al temps que la borda es reforça amb materials més dobles. 

 

La xarxa, pesada i llarga, es manipula amb la maquineta, que és el punt de tracció de la maniobra. 

Aquest punt de tracció ha d'estar el més a prop possible del centre de gravetat de la barca i a ras de 

coberta, prop de la quaderna mestre.  

 

Per aquest motiu queda lliure la coberta fins la popa per no tenir obstruccions els cables en el seu 

funcionament. La caseta de govern està situada en la proa de la maquineta propera a la roda. També 

s'observa un pal fort que serveix per aguantar les politges que maniobren la xarxa per pujar-la a bord.  

 

A la part baixa del pesquer localitzem: la bodega, la sala de màquines i les habitacions. Al pont s'ubica 

la cuina.  

 

Les embarcacions han de sortir a les drassanes per ser netejades i reparades, com a mínim una vegada 

l'any. La part enfonsada del vaixell va acumulant cargols marins que fan que perdi velocitat i la frenada 

augmenti el consum de combustible. Es treu a “dique seco” i amb mànegues potents i manualment 

s'elimina tot el cargol i després s'impregna amb una pintura patent que protegeix el material de l'aigua 

i frena l'acumulació del cargol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il·lustració 3. La Nova Tortosina. Font: pròpia 
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C) Palangrers 

 

Són embarcacions lleugeres, amb coberta y mides aproximades de 12 m d'eslora i 5,5 de mànega. Tenen 

poc calat i una coberta aclarida amb una petita caseta a la proa.  

 

La pesca del palangre es realitza amb una sèrie d'hams que es deixen en el mar i es pugen a la barca en 

unes hores. Solen sortir al vespres i pel matí es cerquen les captures. 

 

2.2.2 Plans de futur de la flota pesquera al Mediterrani 

 

El Reglament (CE) 2369/2002 del Consell, de 20 de desembre de 2002, modifica el Reglament (CE) 

2792/1999 del Consell, de 17 de desembre de 1999, definint les modalitats i condicions de les 

intervencions comunitàries amb finalitat estructural en el sector de la pesca i regula la modificació relativa 

a la flota pesquera en construcció, renovació, equipament i modernització dels pesquers i els seus ajuts 

vinculats a l'Instrument financer d'orientació de la pesca (IFOP) i  les mesures de caràcter socioeconòmic.  

 

Tanmateix  el Reglament (CE) 2370/2002 del Consell, de 20 de desembre de 2002, que estableix una 

mesura comunitària urgent pel desballestament  d'embarcacions de pesca, amb la finalitat d'ajudar als 

Estats membres a aconseguir noves reduccions de l'esforç derivats dels plans de recuperació adoptats pel 

consell.  

 

En el seu art. 3 de  condicions de les baixes exposa “Toda autorización de construcción de buques 

pesqueros de la lista tercera del Registro oficial de matrícula de buques requerirá que la unidad que se 

vaya a construir sustituya a uno o más buques aportados como baja, y que se cumplan las siguientes 

condiciones:  

A) Que la baja o bajas aportadas sean buques pesqueros matriculados en la lista tercera del Registro 

oficial de matrícula de buques, que figure debidamente incluida en el Censo de la flota pesquera 

operativa y que esté libre de cargas y gravámenes.  

B) La capacidad, expresada en arqueo bruto (GT) y potencia propulsora (KW), de las bajas aportadas 

se atendrá a lo dispuesto en el articulo 67.  

C) Que la aportación de bajas sea por unidades completas, entendiéndose por unidad completa el 

buque propiamente dicho y los derechos de pesca adscritos a éste, por lo que ningún buque que 

se vaya a sustituir podrá ser aplicado como baja para la construcción de más de un buque. “ 
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Per aquesta Llei es regula la construcció d'embarcacions de pesca. La traducció a l'exposat es que per 

poder construir una embarcació de TRB i potència superior de motor s'ha de donar de baixa una o varies 

embarcacions fins a sumar les característiques requerides. Això provoca una disminució de la flota 

pesquera i un augment en TRB, es a dir, menys pesquers però amb més potencia.  

 

2.3. Construcció de maquinaria de tracció hidràulica de pesquers (Maquinilles) 

 

Tipus de maquinilles 

 

A) Maquinilla amb caixa reductora lateral 

 

Es utilitzada tant en teranyina com en arrossegament. Està formada per una caixa reductora central 

accionada per un motor hidràulic, un tambor a cada costat de la caixa i un cabiró en cada extrem de l’eix. 

Cada timbal es desembraga mitjançant una palanca i es frena independentment un de l’altre. Cada tambor 

té un estibador de cab. 

 

Figura 2. Maquinilles amb caixa reductora lateral. Font: Czekaj, D. “Llibre Maquinaria Hidraúlica en un buque 

pesquer”. 
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En els pesquers de teranyina/encerclament, la caixa reductora por estar ubicada en un costat per 

permetre que els dos tambors quedin junts amb l’objectiu de que la distància entre els tambors sigui 

mínima per evitar un significatiu volum en els pescants de les pasteques.  

 

En aquest tipus de pesquers, també podem observar que utilitzen tambors paral·lels en lloc de tenir-los 

localitzats en línia. Són les anomenades maquinilles de combinació que faciliten la seva funcionalitat en 

pesquers de menys de 30 metres. 

 

Com accessori a aquestes maquinilles trobem els estibadors de cab que poden ser manuals o automàtics.  

 

En el manual, el desplaçament dels rodets que guien el cab per facilitar l’estibat es realitza mitjançant un 

volant que acciona una cremallera fixada al marc que suporta els rodets i s’acciona d’un costat a l’altre. 

En aquest cas, la maniobra depèn de l’operador.  

 

L’automàtic es diferencia del manual en què l’accionament del moviment de les guies es fa de forma 

mecànica i l’estiba del cable està sincronitzada amb les revolucions del tambor, de forma que la estiba es 

quasi perfecta si el sincronisme està ben calculat. En els pesquers que nosaltres veurem, s’utilitza 

majoritàriament l’estiba manual. 

 

Figura 3. Maquinilla amb caixa reductora lateral. Font: Czekaj, D. “Llibre Maquinaria Hidraúlica en un buque 

pesquer”. 
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Figura 4. Maquinilla de combinació. Font: Czekaj, D. “Llibre Maquinaria Hidraúlica en un buque pesquer”. 

 

B) Maquinilla Partida. 

 

S’utilitzen principalment en arrossegadors de pesca per popa, on la poca distància permet que aquest 

tipus de maquinilles els donin millor orientació en relació a les pasteques de popa. 

 

Es mouen per motors independents que crea un problema de sincronització que es resol amb la utilització 

d’una bomba doble amb el mateix cabdal en els dos cossos, o dues bombes simples iguals mogudes per 

una caixa multiplicadora.  

 

Poden ser comandades localment, essent el fre i embragatge  d’accionament manual. Pel seu 

funcionament s’utilitzen dos mariners, d’aquesta forma sincronitzen l’estiba del cable. 
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Figura 5. Maquinilla partida o "split". Font: Czekaj, D. “Llibre Maquinaria Hidraúlica en un buque pesquer”. 

 

C) Maquinilles auxiliars 

 

El disseny i construcció de les maquinilles auxiliars és molt simple. Poden ser fixes a coberta o 

subjectes a un pal o als peus del pòrtic de popa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Maquinilla de floc de xarxa fixació a coberta. Font: Czekaj, D. “Llibre Maquinaria Hidraúlica en un 

buque pesquer”. 
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Figura 7. Maquinilla auxiliar de fixació en pals de càrrega. Font: Czekaj, D. “Llibre Maquinaria Hidraúlica 

en un buque pesquer”. 

 

La tracció d’aquestes màquines varia segons la mida del pesquer. 1000 kgf(kilogram força) pels petits, 

2000 kgf pels de mida mitjana i 3000 kgf pels de 25 a 30 metres. La màquina sol ser la mateixa i, el que 

varia, és el motor o motorreductor.  

 

D) Frens Hidràulics. 

 

Existeixen dos tipus de frens hidràulics.  

 

- De Discos utilitzat per frenar a distància les maquinilles de pesquers de mida més gran. 

- De cilindre aplicat a la cinta de fre dels tambors d’accionament a distància que permet actuar la 

cintà de fre manualment per mitjà d’un volant en embarcacions mida més petita. 

 

E) Tambors de Xarxa 

 

En arrossegament, en finalitzar la virada del cab real amb les maquinilles principals i s’ha cobrat les portes, 

s’enganxen les malletes en els tambors de xarxa com el que es mostra en la Figura 8. La mancança de 

rampa fa que la maniobra s’iniciï enrotllant les malletes en el timbal i, després, les ales de la xarxa. S’alça 

el sac de captures a bord mitjançant grues o altres instruments que s’han integrat en l’estructura del 

pesquer i es buida el peix. La xarxa, en la seva totalitat, és recollida en el timbal al finalitzar el dia de pesca. 
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Trobem diferents tipus de timbals segons la seva morfologia.  

 

o Amb separacions laterals amb ranura per pas de la malleta 

o Amb rebaixes laterals en el tub central per allotjar les malletes  

o De timbal dividit en dues mitats independents que poden actuar solidàriament o 

independentment. 

 

 

 

 

Figura 8. Timbal de xarxa. Font:  Czekaj, D. “Llibre Maquinaria Hidraúlica en un buque pesquer”. 

  

Per poder entendre el funcionament d’una màquina  de tracció hidràulica com l’emprada en els pesquers 

d’arrossegament, s’han de tenir en compte una sèrie de variables externes(“Análisis Y Optimizado de 

Maquinillas de Cubierta En Buques Arrastreros Mediterráneos .,” n.d.) com són la velocitat 



Anàlisi de l’Organització i el Tipus d’Activitat realitzada en un taller dedicat al Manteniment 
d’Embarcacions de Pesca 

 

 

 

 
22 

d’arrossegament de les xarxes, longitud del cable en relació a la profunditat, tipus de portes i l’angle d’atac 

de les mateixes portes, tipus d’instruments emprats i tipus de captures. 

 

En el moment de construcció d’aquesta maquinaria, en aquests moments s’utilitzen 3 mètodes de càlcul 

estimatiu de la resistència total de l’equip de pesca: 

 

- Mètode Hamuro 

- Mètode Dickson 

- Mètode de Friedman 

- Combinacions dels anteriors 

 

Pel càlcul de la potencia necessària per cada xarxa d’arrossegament, tindrem en compte les condicions 

del mar i tipus de pesca, la potència màxima continua del motor propulsor, l velocitat del gir del motor 

propulsor durant les maniobres, tipus de propulsors (hèlices, tovera-hèlice) i la potència efectiva que 

necessita el motor propulsor per remolcar la xarxa. 

 

Segons  el mètode Hamuro, 

 PS=NHP*CUMP*CP*CEM (1) 

 

PS és la potència efectiva necessària per remolcar la xarxa 

NHP és la potència màxima continua del motor propulsor 

CUMP és el coeficient d’utilització del motor propulsor 

CP és el coeficient de propulsió 

CEM és el coeficient de l’estat del mar 

 

La instal·lació de les mateixes es realitza segons l’aplicació del Codi IMO de les Directrius d’aplicació 

voluntària pel projecte, construcció i l’equip de pesquers de petites dimensions del 2005. 

 

Actualment, per facilitar la tasca a bord i una disminució de personal i una major seguretat per aquest, es 

doten als pesquers amb dues maquinilles. Una per la recollida de cable i l’altre per la recollida de xarxa. 

 

La maquinilla de recollida de cable està més propera al pont i més a popa podem trobar la de tracció de 

xarxes. 
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Il·lustració 4. Maquinilla de tracció de xarxa buida i amb la xarxa. Font: Pròpia 

 

2.4 Motors i altres components vinculats als mateixos 

 

2.4.1 Característiques generals 

 

Els motors més utilitzats pels pesquers de la zona són motors propulsors de cicle Diesel(Díaz, V.; Martínez, 

A.; Mínguez 2009). Existeixen dos tipus de motors dièsel: de dos i quatre temps. Les diferències principals 

entre aquests ve determinada per la velocitat i la potència requerida. El motor de dos temps són utilitzats 

quan la velocitat és lenta però es requereix gran potència, cosa per la qual són més utilitzats en mercants.  

La flota pesquera actual utilitza motors dièsel de velocitat mitja, normalment turboalimentats. 

 

Les principals característiques tècniques que es tenen en compte alhora de la incorporació d’un motor a 

un vaixell de pesca són: 

 

a) Cilindrada: Partim de la definició de cilindres que són els espais mecanitzats de forma cilíndrica 

ubicats en el bloc del motor. El nombre d’aquests cilindres varia segons el motor i destaca la 

carrera que és la distància de recorregut del pistó des del punt mort superior (PMS) fins el punt 

mort inferior (PMI); El volum unitari corresponent al volum d’un cilindre i, el volum total del 

motor tenint en compte que aquest serà el producte del volum unitari pel nombre de cilindres. 

 

b) Par motor: representat per M, és el producte de la força aplicada sobre un cos per fer-lo girar, per 

la distància al punt de gir. 

     M = F . r  (2) 

       On F= Força i r=radi de gir 
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c) Relació de compressió:  És el número que indica el nombre de vegades que es més gran el volum 

que ocupa la barreja al final de l’admissió (pistó en PMI), respecte al volum al final de la 

compressió  (pistó en PMS) 

 

d) Potència: La potència (P) és el treball desenvolupat per unitat de temps.  La potencia d’un 

vehicle va directament relacionada amb el desplaçament de la càrrega que porta. 

P= T/t (3)  

Si es substitueix en la fórmula el treball pel seu valor i l’espai partit de temps (e/t) per velocitat 

(v) obtenim que: 

 

                                 (4) 

 

 Per tant, a major velocitat per realitzar un treball, major és la potència assolida. 

 

e) Consum específic: Parlem de la quantitat de combustible consumida per unitat de potència 

generada i temps de funcionament. Es mesura en g/kWh. 

Els seus valor oscil·len en motors dièsel entre els 150g/kWh a 250 g/kWh 

 

2.4.2 Instal·lació de motors marins 

 

La instal·lació del motor en un pesquer determinarà l’eficiència en la utilització ja que si no està 

correctament instal·lat, en trobarem amb un funcionament per sota del nivell d’eficiència del disseny del 

fabricant. Per aquest motiu s’hauran de tenir en consideració diferents aspectes de muntatge i, en cas 

d’avaria, possibles causes derivades també d’aquesta instal·lació. 

 

a) Angle de l’eix del motor intern. La caiguda del eix de cua permet la instal·lació d’una hèlice de 

diàmetre més gran. Però, si l’angle fos excessiu, l’hèlice espitja cap avall en lloc de espitjar al front 

provocant un excessiu consum de combustible. L’angle màxim recomanat és d’uns 15°.  

 

Així mateix, una caiguda més pronunciada provoca una càrrega variable significativa en les pales 

de l’hèlice. Tot això es degut al fet que en desplaçament cap a dalt, les pales retrocedeixen 

respecte l’agua que flueix i en una acció contraria, es a dir, cap a baix, es mouen contra la 

turbulència donant lloc a angles d’atac variables, vibració i cavitació precoç. 
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b) Sortida dels gasos d’escapament i entrada d’aire: Els motors han de rebre aire fresc per la 

combustió i han de tenir una ventilació adient perquè els gasos d’escapament puguin sortir amb 

facilitat. Si la sortida d’aquests gasos i l’entrada d’aire fresc estan limitades, el consum de 

combustible pot augmentar per sobre del 10% amb significativa facilitat. 

 

c) Admissió d’aire: Per evitar el sobreescalfament de la sala de màquines o la caixa del motor, es 

necessita una entrada d’aire adient. Es essencial en els motors refrigerats per aire degut a la seva 

impossibilitat de dissipar aquesta calor de una altra forma.  

 

La superfície de la secció transversal de la presa d’aire de la sala de màquines o la caixa del motor 

han de ser al menys de 8cm per cavall de força (CV) en un motor refrigerat per aigua. En un motor 

refrigerat per aire, requereix d’un presa d’aire més gran segons les indicacions de cadascun dels 

fabricants.   

 

En tota sala de màquines o caixa de motor, la presa d’aire ha de subministrar un aire fresc i pur 

que arribi fins la part inferior de la sala de màquines, mentre que l’aire calent ha de sortir per la 

part superior  de la mateixa. Un motor dièsel al que li falta aire, té tendència a emetre un fum 

negre per l’escapament que també es indicatiu  d’altres problemes mecànics) 

 

d) Sortida d’aire:  Com hem explicat en l’apartat anterior, és molt important calibrar tant la ventilació 

sortint com l’entrada d’aire en la sala de màquines. Per aquest motiu, la superfície del tall 

transversal de la sortida ha de ser aproximadament igual que el d’entrada i, a més, la sortida ha 

de ser per la part superior de la sala de màquines. 

 

e) Tub d’escapament del motor: Ha de ser el més recte possible i s’han d’evitar els colzes de 90° 

perquè poden reduir en un 25% el pas de l’aire.  

El diàmetre del tub d’escapament ha de venir determinat pel fabricant del motor. Si es massa 

petit o té masses curvatures pronunciades, s’acumula contrapressió del sistema, donant pèrdua 

de potència i, en casos extrems, sortida de fum d’escapament blanc. 
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2.4.3  Motors marins  

 

L’entrada del motor en la construcció va ser una revolució industrial i un factor important en les condicions 

de treball i de l’activitat pesquera en general.  

 

Hi han dos moments diferenciats en aquest procés. En primer lloc es van instal·lar motors auxiliars en les 

embarcacions de vela llatina. Després, verificat el benefici d’aquesta incorporació(no dependència dels 

vents pel moviment), es comencen a incorporar des de la seva construcció. 

 

Com tota nova activitat, sorgeixen nous oficis: muntadors, mecànics ajustadors, fabricant de motors, 

electricistes, etc. 

 

El mestre d’aixa rebia els plànols del motor per ubicar-lo i aquest, disposava de la bancada depenent de 

les mides. 

 

Amb l’adopció del motor, les barques petites portaven motors de benzina, com els Campeón i els Parg, 

mentre que els bastiments grans disposaven de motors de gasoil com els Ferms, Pearson’s, Avance, 

Bolinders, Lavals o Volunds 

 

En el Port de Tarragona consta en arxiu que el primer motor va ser instal·lat com a motor auxiliar al 1920 

a l’embarcació “Ascensión”. Era un motor Ford de 20 HP. 

Els motors instal·lats en un principi eren motors de 1, 2 i 4 cilindres segons el tipus d’embarcació. Els 

models més emprats eren els Bolinders, Lavals i Volunds.  

 

És característic i, a més, constava en el full d’assentament el permís de Comandància per realitzar la 

incorporació del motor, el tipus de motor, capacitat i potència. En moltes ocasions, l’armador proveïa 

l’embarcació d’un motor auxiliar i al cap dels anys feia un canvi per un que tenia major potència. 

 

És a partir de 1927 que consta la construcció amb el motor instal·lat des de l’inici. Apareixen  motors  de 

marca Volvo, Cumins, Caterpillar, Dorman, Super Femac, Sefile, Barreiros, Talbot, Baudouin, etc.. Es 

comença a canviar la denominació dels escrits i passem de parlar d’un motor de “n” cilindres per parlar 

de CV.  
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La normativa estatal amb els anys ha regulat la potència dels motors. Segons l’estructura de l’embarcació, 

aquest pot dur un motor de potència limitada. Es pot discriminar que un 9CV era dut per una barca de 

2.78 TRB i 5.93 m d’eslora i un 370 CV per una de 52.88 TRB i 18.5 m d’eslora. Seria contraproduent posar 

un motor de major potència en la embarcació petita perquè podria en el moment de la faena inclús partir 

el bastiment.  

 

Els primers motors, semidièsels, d’un pistó, de molt volum, pes i pocs cavalls, s’adaptaven a les 

embarcacions amb certes dificultats, ja que calia refer l’estructura del bastiment per tal de donar-los 

cabuda: s’havia de reforçar el casc, perquè les vibracions eren importants, dissenyar bancades per 

dipositar-hi el motor i , especialment, calia retocar la popa per encabir-hi l’hèlix.   

 

En l’actualitat els motors emprats en la flota pesquera que es troba en la zona del mediterrani estudiada, 

estan entre els 7,94 CV i els 367,65 CV segons el tipus i estructura del pesquer. Els fabricants que han 

aportat els motors a aquests pesquers són Volvo penta, Cummins, Guascor i  Cartepillar. 

 

 

Il·lustració 5. Motor dièsel Guascor. Font: http://almadeherrero.blogspot.com.es/2012/09/grupo-guascor.html  

 

2.4.3.1 Parts del motor 

 

En les figures 9 i 10 es pot observar les diferents parts del motor dièsel. En aquest cas es tracta d’un motor 

cummins.  

Els diagrames del motor contenen informació sobre els components del motor, les ubicacions de filtres, 

punts de drenatge, punts d’accés per instrumentació i controls de motor. 



Anàlisi de l’Organització i el Tipus d’Activitat realitzada en un taller dedicat al Manteniment 
d’Embarcacions de Pesca 

 

 

 

 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Parts d’un motor dièsel costa d’escapament. Font: https://es.slideshare.net/infielx/cummins-

manualesdeservicioyreparacic3b3n 

 

 

Figura 10. Parts d’un motor dièsel costat de bomba de combustible. Font: https://es.slideshare.net/infielx/cummins-

manualesdeservicioyreparacic3b3n 
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Pel manteniment i la reparació del motors marins és molt important l’estudi i lectura dels manuals de 

cadascun del diferents models i fabricants ja que, la seva manipulació es sempre diferenciada segons las 

seves especificacions. 
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Capítol 3. Resultats 

3.1 Activitats realitzades durant les pràctiques 

3.1.1 Muntatge bomba aigua salada 

 

- Tipus de tasca: 

 

Revisió/Reparació/Muntatge d’una bomba d’aigua salada avariada.  

 

Model i característiques de la bomba d’aigua salada i la seva utilització en la refrigeració del 

motor. 

  

La bomba d’aigua salada forma part del circuit per la refrigeració de circuit tancat que consta dos 

circuits independents d’aigua i un intercanviador de calor amb l’objectiu de refrigerar el motor 

del pesquer. 

 

El seu funcionament es basa en la circulació del sistema d’aigua salada des del passa cascos 

d’admissió per succió d’una bomba independent que la passa per un intercanviador i surt per 

l’altre extrem refrigerant l’agua dolça que va al circuit tancat del motor. L’aigua salada està aïllada 

de l’agua dolça i retorna al mar al sortir de l’intercanviador, tal  i com es mostra en la Figura  

 

 

           Figura 11. Circuit tancat de refrigeració del motor. Font: http://navegacioncostera.blogspot.com.es 

 

Bomba 
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- Metodologia d’execució: 

 

Es realitza desplaçament al pesquer que es troba ubicat al port pesquer de Vinaròs. Es revisa la 

bomba, es desmunta i es porta al taller per una valoració més exhaustiva.  

Realitzades les comprovacions pertinents(dos desmuntatges i dos muntatges) no es va poder 

establir el motiu de la pèrdua d’aigua ni la peça a substituir, es determina, primer, que la reparació 

de la mateixa encareix els costos i, segon, davant que no es pot assegurar que si es repara no 

persisteixi el problema,  s’aconsella a l’armador, la substitució de la mateixa per una de nova. 

 

- Temps d’execució 

 

Per aquesta tasca s’ha utilitzat tota la jornada laboral del mecànic principal. Estem parlant de 8 

hores de feina, que finalment, no es efectiva a efectes de reparació de l’avaria. 

 

- Personal implicat i tipus:  

 

La persona que s’ha encarregat d’aquesta avaria ha estat el mecànic principal de més antiguitat. 

Els seus coneixements pels anys d’experiència han estalviat recursos i hores d’execució. 

 

- Possibles costos orientatius: 

 

A efectes de facturació es podran comptabilitzar els costos de desplaçament i hores efectives de 

treball d’un mecànic especialitzat. Si l’armador decideix la substitució, s’afegiran els costos de la 

bomba i la instal·lació de la mateixa. 

 

- Observacions:  

 

Si la reparació es molt complicada i no s’espera una resposta de funcionament significativa, 

sempre s’opta per la substitució. 
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3.1.2 Reparació eix pesquer “Antoni de la Creu” 

 

- Tipus de tasca: 

 

Desmuntatge/Reparació/Muntatge eix. La planxa d’acer inoxidable estava xafada per una mala 

manipulació. 

 

Què és i com funciona un eix propulsor? 

 

El desplaçaments dels vaixells es produeix per l’impuls que genera sobre l’aigua el moviment de 

les hèlices  situades a popa del vaixell. Les hèlices són com cargols de rosca que giren 

contínuament en el mar, expulsant l’aigua per entre les seves pales inclinades. El seu 

funcionament es basa en el fenomen físic de la sustentació, es a dir, el moviment d’una pala 

d’hèlice en un fluid, degut a l’acció del motor, genera una empenta en la pala que pot utilitzar-se 

per produir el moviment d’avançament del pesquer. 

 

 

Figura 12. Parts de la propulsió d’un barco.  

Font:   http://finmarpropulsionnaval.blogspot.com.es/2012/11/propulsion-naval-propulsion-

de-barcos.html  

 

Aquest elements generen velocitat i moviment del vaixell a una columna d’aigua en direcció 

oposada a la direcció en que el pesquer desitja dirigir-se. La forà de reacció es desenvolupa contra 

l’element de velocitat-impartida, també anomenada empenta, es transmet al pesquer i, aquest, 

es mou. 
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L’empenta desenvolupada en l’hèlice es transmet a l’estructura del pesquer per l’eix principal per 

la pressió  de l’empenta generat. L’eix principal s’estén de l’eix de l’engranatge de reducció 

principal a la reducció de l’hèlice. Es recolza en alineació pels coixinets de suspensió, els coixinets 

de retenció a popa i els coixinets de recolzament. L’empenta es transmet a l’embarcació pel buj 

d’empenta principal ubicat al final de l’eix principal dins de la caixa de reducció principal. 

L’engranatge de la reducció principal connecta el motor a l’eix. La funció de la reductora principal 

es reduir les altes revolucions del motor i deixar que l’hèlice operi a una velocitat més baixa 

optimitzant la velocitat de gir del motor i l’eix de l’hèlice. 

 

Els pesquers degut al seu baix cost i utilitat, porten instal·lada una hèlice de pas fix, denominades 

també de pas constant, es a dir, el pas en tota la superfície de l’aspa no canvia. 

 

- Metodologia d’execució 

 

Per una primera observació es realitza un desplaçament de Vinaròs a Tarragona on té la seva 

ubicació el pesquer implicat.  Analitzada l’avaria: entrada d’aigua en l’estructura del pesquer, es 

comunica a l’armador la necessitat de traslladar l’embarcació a Vinaròs  per ser reparada a les 

drassanes d’allà.  

 

Es va desmuntar l’eix i traslladar a les instal·lacions de Delta Naval. Allà es va netejar l’eix i es van 

fer proves per si havien fissures que provoquessin l’avaria. 

 

Es va construir una placa d’acer inoxidable que es va col·locar a la part final de l’eix proper a les 

pales de les hèlices amb la finalitat d’estrènyer el reten i, així, solucionar el problema d’entrada 

d’aigua ja que el reten es trobava irregular per una mala manipulació dels cargols que estaven 

més estrets del normal estrenyent la zona on es col·loca la placa nova. Les mides es prenen segons 

il·lustració 6 i es talla la placa d’acer inoxidable amb una radial instal·lant-se posteriorment en 

l’eix com s’indica en la il·lustració 7 
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Il·lustració 6. Eix i hèlice del pesquer “Antoni de la Creu”. Font: Pròpia 

  

Durant la reparació es va detectar que una de les pales no estava alineada(Il·lustració 8), motiu pel que 

probablement s’hagués produït l’avaria. Aquesta malformació no podia ser reparada per la nostra 

empresa encara que se li va comunicar a l’armador. 

  

Il·lustració 7. Mètode de comprovació d’alineació de pales. Font: Pròpia 

 

 

- Temps d’execució 

 

Desplaçament anada i tornada més anàlisi avaria del primer dia va portar un consum de 2,30 

hores. Al dia següent desplaçament a drassanes i desmuntatge i trasllat a taller va reportar un 

total de 8 hores. La construcció i reparació va suposar 8 hores més finalitzant amb el trasllat i 

muntatge a drassanes amb un volum de 8 hores de treball. 

 

El total d’hores necessàries per aquesta reparació va ser de 26.30 hores, es a dir, 3 dies i mitja 

jornada de feina.  
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- Personal implicat i tipus:  

 

En aquesta reparació i per la urgència de poder tornar a l’activitat pesquera de l’armador del 

pesquer, la implicació del taller va ser total. Es van distribuir totes les tasques de forma que cada 

persona del taller realitzava una acció complementària a la resta i després es conjuntava en els 

mecànics principals. 

 

- Possibles costos orientatius 

 

El cost més important és la mà d’obra. Parlem de 3 jornades i mitja de treball de 2 mecànics 

principals, un oficial de 1a , un contractat de pràctiques i l’estudiant universitari en conveni. 

 

La construcció de la placa i la instal·lació ha de tenir en compte el material de soldatge, la placa 

d’acer inoxidable, l’ús de material de taller.  

 

En relació a extres es tindran en compte els  trasllats (gasolina, peatges, etc.), trucades per 

compres de material i una part proporcional del sou de la persona d’administració implicada en 

la gestió amb drassanes, proveïdors, facturació, etc. 

 

- Observacions 

 

Encara  que la implicació de tot el personal és a temps complert, no es deixa de banda aquelles 

altres activitats que s’han de dur a terme al taller. Existeix una organització per poder executar 

per ordre d’urgència les diferents tasques i, d’aquesta forma no perdre clients. 
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3.1.3 Manteniment balancins i injectors 

 

- Tipus de tasca: 

 

Comprovació funcionament i estat dels balancins i injectors d’un motor d’un pesquer 

d’arrossegament. 

 

Què són i per què serveixen els balancins i els injectors d’un motor? 

 

           

Figura 13. Estructura de les vàlvules i dels balancins. Font: Alejandro Díez 

 

Situat en la part superior del motor, veure figura 13, els balancins o control de vàlvules són un 

mecanisme dins el motor que controla l’apertura o accionament de les vàlvules que permet el 

canvi de càrrega mitjançant l’apertura o el tancament dels canals d’aire o gasos. 

 

És una palanca giratòria del tren de vàlvules d’un sistema de vàlvules en culata que aplica 

moviment en forma directa o indirecta des de “l’arbre de levas” obrint una vàlvula que pot ser 

d’escapament  de gasos o d’admissió d’aire. Les vàlvules en funcionament, s’obren i tanquen en 

varies ocasions durant un segon. Aquest procés ha d’estar sincronitzat amb el moviment del pistó 

ubicat dins el cilindre. 

 

 

 



Anàlisi de l’Organització i el Tipus d’Activitat realitzada en un taller dedicat al Manteniment 
d’Embarcacions de Pesca 

 

 

 

 
38 

 

El muntatge dels balancins condiciona la col·locació de les vàlvules podent ser en línia recta sobre 

un eix o en espiga si la seva instal·lació és individual en recolzament d’un element d’espiga i bola. 

 

- Metodologia d’execució 

 

Desplaçament a Sant Carles de la Ràpita per fer una anàlisi de l’estat de balancins i injectors. 

Comprovat l’estat dels mateixos es procedeix al reglatge de balancins i vàlvules tal i com es detalla 

a continuació: 

 

Amb el motor fred i el cilindre a reglar en el seu Punt Mort Superior (PMS), el joc entre els 

balancins i culata i els pitjadors de vàlvules han de ser de 0.3 mm per l’admissió i de 0.4 mm per 

l’escapament. 

 

Reglatge(Berria and Fernández 2003): 

 

1. Col·locar el senyal de PMS del volant front l’índex 

 

2. Girar fins assolir que el cilindre número 1 es trobi en el temps de màxima compressió 

comprovant que els balancins no estan actuant sobres els pitjadors. Si això no passa, donar 

una volta complerta al cigonyal.  

 

3. Afluixar la contrafemella 1 i el seu corresponent cargol de reglatge 2 fins a aconseguir el 

lliure moviment del balancí. 

 

4. Situar la galga corresponent entre  l’extrem del balancí i el pitjador, en “C” 

 

5. Girar el cargol 2 fins a fer contacte amb la vareta verificant que la galga queda suaument 

retinguda. Amb el tornavís en 2, estrènyer el cargol 1. 

 

6. Repetir tot el procés de forma idèntica per tots els balancins tenint en compte el valor de 

la galga anomenat anteriorment amb la  seqüència següent. 
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      Taula 3. Esquema reglatge balancins i cilindres motor SF 480 

 

 

- Temps d’execució 

 

Tenint en compte el desplaçament entre Vinaròs i Sant Carles de la Ràpita, es decideix mantenir 

el personal en Sant Carles de la Ràpita mentre dura la tasca en el pesquer.  

La tasca té una durada d’una jornada complerta de matí i tarda. 

 

- Personal implicat i tipus:  

 

Es desplacen els 2 mecànics, el mecànic principal i el mecànic contractat,  i l’alumne de conveni al 

pesquer. 

 

- Possibles costos orientatius 

 

En aquesta tasca es tindrà en consideració el desplaçament, les dietes del dinar del personal 

traslladat que restarà en Sant Carles de la Ràpita fins finalitzar el reglatge dels balancins i injectors. 

Així mateix,  sumarem els costos de personal del mecànic principal, el mecànic contractat i de 

l’alumne de conveni. 

També es farà un càlcul de despeses d’administració, recanvis o material com oli, greix, etc. que 

s’ha utilitzat en la tasca. 
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- Observacions 

Important tenir els coneixements teòrics de mecànica marina per poder identificar els 

components necessaris del motor per fer la reparació. Es pot identificar l’experiència del mecànic 

principal i del mecànic contractat. S’observa que, moltes vegades, es complementen l’experiència 

teòrica amb la pràctica. 

 

3.1.4 Construcció de maquinilles 

  

No s’ha tingut l’oportunitat d’observar la construcció d’una maquinilla ja que durant les pràctiques no 

s’ha realitzat cap.  

 

En el taller hi ha una maquinilla no finalitzada, encàrrec d’un armador, que finalment es va tirar enrere 

en la comanda provocant que l’empresa hagi perdut la inversió realitzada en la construcció de la 

mateixa no havent realitzat una previsió de lliurament d’efectiu en el moment de l’acceptació de la 

feina. 

 

3.1.5 Substitució d’un retén del motor principal 

 

- Tipus de tasca: 

 

Substitució d’un retén del motor principal per  pèrdua de més de 20 litres d’oli diària. 

 

Què és un retén i per què serveix? 

 

El retén és un dispositiu mecànic que impedeix el pas d’un fluid entre dos 

peces d’una màquina que està en moviment una respecta a una altre. Els 

retens tenen un llavi flexible que en contacte amb l’eix i amb la càrrega 

del ressort que el manté en contacte mentre gira. El diàmetre exterior fa 

contacte amb  la part fixa de la màquina. Aquest  aeencoratge també 

assegura que no perdi fluid. 
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Les parts del retén són: 

 

1. Llavi de retenció que té com a finalitat l’ajust contra l’eix per 

impedir la fuita del fluid. 

2. Llavi guardapols que impedeix l’entrada d’impureses a la zona de 

treball del llavi de retenció 

3. Diàmetre exterior d’ajust de la peça contra l’allotjament i la sosté 

fixa en el mateix evitant el pas de fluid per aquesta zona. 

4. Inserció metàl·lica per conferir al retén l’estructura rígida per 

poder ser instal·lat 

5. Ressort que manté el contacte entre el llavi de retenció i l’eix 

mitjançant una pressió sobre el mateix per minimitzar qualsevol 

diferència entre ells que pogués afectar al contacte entre ells. 

6. Cara gravada on hi figura les dimensions, el W de peça i el sentit 

de gir si és una característica determinant en el seu ús. 

Figura  15. Parts d’un retén.  Font: http://repuestosbarcos.blogspot.com.es/2008/10/qu-es-un-retn.html 

 

 

- Metodologia d’execució 

 

Desplaçament a Sant Carles de la Ràpita a bord del pesquer per detectar l’avaria. Per analitzar i 

trobar l’averia observem el funcionament del motor i cerquem el punt de pèrdua d’oli. Es localitza 

un retén en mal estat i es determina la seva substitució.  Es prenen les mides per fabricar una biga 

on poder posar unes politges que aixequin el motor. Per poder realitzar aquesta acció es van 

treure els cargols que subjectaven la reductora amb la bancada. 

                   

                Il·lustració 8. Motor Caterpillar. Font: Pròpia 

Figura 14. Esquema retén. Font: http://repuestosbarcos.blogspot.com.es/2008/10/qu-es-un-retn.html 
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Fases de la reparació: 

 

1. Inici de la reparació. 

 

Una vegada fabricada la biga que s’utilitzarà per aixecar el motor, es torna a fer el desplaçament 

al pesquer i es col·loca la biga i les politges(Il·lustració 10) per poder moure la reductora cap a 

popa utilitzant un gat hidràulic.  Es va veure dificultada la tasca per un topall que dificultava l’accés 

al retén. Detectat el problema, un ancoratge de l’eix al vaixell mitjançant un coixinet, es va retirar 

aquest ancoratge i acabar de retirar la reductora fins tenir l’espai suficient per poder 

treballar(il·lustració 11). 

 

 

Il·lustració 9. Vista superior de la reductora. Font. Pròpia 

 

 

               Il·lustració 10. Coixinet de popa amb subjecció al vaixell. Font: Pròpia 
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2. Substitució Retén.  

 

Es van retirar  les tapes i amb l’extractor fabricat al taller es va retirar el retén vell tornant al taller 

per elaborar amb el torn un “util” per poder instal·lar el nou retén.  

 

 A la recepció del nou retén es realitza novament un desplaçament al pesquer i es realitza la tasca 

de muntatge del retén lubricant-lo amb greix o oli per minimitzar la fricció amb l’eix. Col·loquem 

una protecció sobre l’eix que pot ser una cinta o una beina i s’instal·la el retén en posició 

perpendicular a l’eix finalitzant el muntatge amb la col·locació de la reductora seguint els passos 

a la inversa realitzats en el desmuntatge. 

   

  Il·lustració 11. Tapa d’accés al retén. Font: Pròpia 

    

                      Il·lustració 12. Instrument d’extracció retén                 Il·lustració 13. Pista Interior i retén 

 Font: Pròpia 
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3. Comprovacions finals. 

 

Es verifica que la reparació ha solucionat el problema de la pèrdua d’oli. 

 

Aquesta activitat de major implicació per part de l’autor d’aquest treball, ha servit per aprofundir 

en l’ús de la pistola pneumàtica, de les politges, de l’eina pota de cabra i els jocs de carraca. 

 

Així mateix, s’ha hagut de confeccionar utillatge específic manualment per fer front a la reparació, 

d’aquesta manera s’observa la capacitat de resolució de problemes que han d’estar identificades 

per les persones implicades en aquest tipus de situacions. En aquest cas s’han elaborat un 

extractor, un útil per col·locar el retén i una biga de mides específiques a la configuració de 

l’estructura de la sala de màquines del pesquer. 

 

- Temps d’execució 

 

S’han realitzat dos desplaçaments a Sant Carles de la Ràpita degut a la necessitat de tornar al taller 

per manipular i confeccionar el material necessari. 

 

S’ha necessitat un total de una jornada laboral amb hores extraordinàries ja que s’ha intentat no 

interferir en l’activitat pesquera de l’armador. 

 

- Personal implicat i tipus:  

 

Han intervingut els 3 mecànics i l’estudiant de conveni. Cadascú ha tingut una funció específica i 

després s’han conjuntat els esforços per evitar pèrdues de temps d’execució 

 

- Possibles costos orientatius 

 

Aquest tipus d’avaria és costosa per algunes variables que afecten a: 

 

a) Salaris: S’ha de tenir en compte que tota variabilitat en l’horari normal es considera hora 

extra i, per norma, suposa un increment en les depeses de salaris. 
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b) Material: No només es substitueix per recanvis. S’ha d’utilitzar material supletori per 

poder realitzar les tasques que el client haurà d’abonar 

 

c) Gestions administratives de sol·licitud de peces, elaboració factura, pressupostos, etc. 

 

- Observacions: 

 

Determinant l’experiència i el coneixement de l’entorn de motors marins, la seva instal·lació i de 

l’estructura de les sales de màquines. Cada pesquer té unes característiques similars però, 

tanmateix, molt distants i aquest professionals han de solucionar les diferents situacions que es 

poden produir i que impedeixen la consecució de la seva feina. 

 

3.1.6 Altres pràctiques  

  

En un taller d’aquestes característiques es realitzen talls de plaques d’acer amb serra automàtica, es 

practiquen soldadures de peces amb soldadora d’electrodes i s’utilitza el trepant vertical. 

 

No es van realitzar durant les pràctiques cap tipus d’activitat d’utilització d’aquestes màquines però si que 

es va tenir l’oportunitat de aprendre la seva utilització. 

 

Il·lustració 14. Torn. Font: Pròpia 
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Il·lustració 15. Trepant vertical. Font: Pròpia 

  

 

 

     Il·lustració 16.  Premsa.  

      Font: Pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 17. Zona de soldadores d’elèctrodes. Font: Pròpia 
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3.2 Anàlisi documental 

 

3.2.1 Flota Pesquera 

 

Amb dades de Capitania Marítima (2013) s’observa una aturada en la incorporació de flota pesquera en 

Tarragona a l’any 2008. 

 

NOM PESQUER ANY 

CONSTRUCCIÓ 

TIPUS PESCA TRB ESLORA 

(m) 

MANGA 

(m) 

PUNTAL 

(m) 

MARCA 

MOTOR 

POTENCIA 

(CV) 

Núvol Alcatraz 2000 Arrossegament 2,93 8,35 2,5 0,85 Volvo-penta 7,94 

Ralenes 2000 Arrossegament 16,53 12,3 3,99 1,28 Cummins 36,76 

Cèsar Pijuan 2001 Arrossegament 46,58 18,62 5,65 2,4 Guascor 268,38 

Germans Llao 2001 Arts menors 7,96 12,46 3,58 1,05 Volvo penta 75 

La Tau 2001 Arts menors 4,57 8,89 2,73 0,83 Volvo penta 24,26 

Joan de Toful 2002 Arts menors 2,87 7,49 2,68 0,78 Volvo penta 38,97 

Avi Victoriano 2004 Arrossegament 99,93 23,98 6,78 3,91 Cartepillar 367,65 

Ciutat Tarragona 

Primer 

2004 Teranyina 49,75 18,26 5,8 1,96 Cartepillar 175 

Germans 

Domenech 

2004 Teranyina 46,71 18,9 5,9 2,08 Cummins 161,76 

Pepito 2004 Mamparra 12,6 11,4 4,64 1,26 Súper femac 50hp 

Bondia 2 2004 
 

0,72 3,6 1,47 0,48 
  

Núñez 2004 
 

0,8 4,24 1,33 0,49 Solé 

minidiesel 

4,75 

Orco 2004 
 

1,88 6,5 1,9 0,7 
  

Vagabundo 2004 
 

3,46 7,4 2,5 1,08 Volvo penta 5H.P 

Ester Dos 2004 Arts menors 7,67 10,04 3,02 0,9 Sole 33,82 

Xarinola 2004 Arrossegament 65,26 21,67 6,1 2,86 Cartepillar 264,71 

Nova Tortosina 2005 Arrossegament 59,59 22,6 5,7 2,55 Mitsubishi 294,12 

L'avi Juanito 2005 Teranyina 81,75 23,96 6,9 
 

Volvo penta 295,59 

Enric Torrents 2005 Arrossegament 36,28 18,54 5,14 2,56 Cartepillar 75 

Tomàs de 

Castellano 

2005 Arrossegament 29,22 14,61 4,72 2,04  Scania 55,15 

Malla Primera 2005 Teranyina 27,32 15,42 50,5 2,3 Guascor 137,5 

La Guita U 2008 Arrossegament 49,84 20,35 6,1 
 

Volvo penta 367,65 

El Coyote 2008 Arrossegament 71,25 21,94 6,56 
 

Cartepillar 367,65 

El meu Avi 2008 Arts menors 4,98 9,26 2,75 0,94 Iveco 33,09 

Taula 4. Flota pesquera inscrita en Capitania Marítima de Tarragona de 2000 a 2008. Font: Pròpia 
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En l’actualitat la flota en el Port de Tarragona és de 32 pesquers en les diferents activitats pesqueres1: 

encerclament, arrossegament, palangrers, etc. Si anem baixant fins a Vinaròs ens trobem amb ports com 

Salou, Cambrils, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Vinaròs que consta d’una flota aproximada segons fonts 

de les confraries d’un total d’unes 120 embarcacions englobades en tots ells. 

 

Consultades les diferents cambres de comerç i bases de dades de telefònica, existeixen un total de 32 

tallers de reparacions entre Tarragona i Vinaròs que es dediquen a la mateixa activitat que el taller Delta 

Naval, SL. 

 

Es fàcil fer números i determinar la mitja ponderada aproximada de pesquers que podrien ser potencials 

clients. Parlem de  3,75  pesquers per taller que fan difícil la supervivència d’aquests si només dediquessin 

la seva activitat a aquest tipus d’embarcacions. 

 

En conversa amb els armador dels ports esmentats, molts prioritzen durant l’atur biològic la qualitat-preu 

en les reparacions que realitzen ja que el temps no és important. En canvi, durant el període de l’activitat 

pesquera, la seva priorització és la reparació sense alterar el seu treball. Per aquest motiu, valoren que el 

personal del taller es personi al pesques en horari no laboral provocant que molts d’aquests taller hagin 

de planificar les hores extres del seu personal.  Tenint en compte que els arrossegador tenen un horari de 

6 del matí a 5 de la tarda, i els teranyina o de cercle el tenen de 22.00 a 09.00 hores, el taller ha de tenir 

previst una disponibilitat horària amplia, comptant en moltes ocasions que dissabte i diumenge en 

període laboral normal dels pesquers es compatibilitzen com a probables per desplaçaments i 

reparacions. 

 

El taller que pot oferir aquests serveis en aquestes condicions és potencialment més viable que la resta. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
1 Informació obtinguda de fonts oficials de Confraries de Pescadors. 
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Capítol 4. Conclusions 

 

Durant les pràctiques realitzades s’ha pogut analitzar cadascuna de les tasques realitzades en el taller  

Delta Naval, SL i les repercussions a nivell gerencial de les mateixes (Objectiu principal).  

 

Es determina que, amb l’amplia competència de tallers en una àrea geogràfica d’uns 100 km de radi que 

es dediquen a les mateixes tasques que el taller objecte d’aquest estudi, és important la gestió del temps 

d’execució, l’efectivitat i eficiència de les mateixes i la previsió d’inversió econòmica en la tasca a realitzar 

per la permanència en el mercat a llarg termini i evitar el tancament o la suspensió de pagaments. 

 

A la competència del sector hem de sumar la crisi actual que ha provocat una incertesa en el cobrament 

de les accions realitzades de reparació i manteniment, cosa per la qual no es poden fer provisions de 

material demorant les reparacions a l’espera dels recanvis. Així mateix, s’ha incrementat el nombre de 

morosos entre els armadors que abonen les factures segons l’entrada d’efectiu i, això, pot suposar el 

pagament de la reparació amb mesos de retard. Aquesta demora en els pagament determina la 

contractació de personal, compra de material, etc. 

 

Tots aquests entrebancs, en cas d’empreses de baix capital social, suposa una rotació elevada de personal, 

es a dir, només es contracta per períodes de alta productivitat. Es tradueix, en molts casos, en contractes 

de pràctiques, en contractes de duració determinada o en contractes per obra i servei. Si el responsable 

de l’empresa té la sort de poder comptar amb el mateix personal de rotació, no suposa un problema la 

contractació per períodes. En cas contrari, suposa la formació, integració i adaptació al lloc de treball i a 

la funcionalitat de l’empresa que no es efectiu a curt termini.  

 

Per tant, podem determinar en relació als objectius secundaris previstos que, en l’actualitat, l’ajustament 

de costos i els problemes de cobrament repercuteixen en la viabilitat de la permanència activa de 

l’empresa  ja que, aquesta, es veu perjudicada i minvada  d’actiu per poder fer front a les despeses 

generades.  La Llei 22/2003, de 9 de juliol, “Concursal” determina que una situació continuada de 

insolvència, es a dir, quan no es pot complir regular  i puntualment a les seves obligacions, donarà lloc al 

concurs de creditors de l’empresa. Encara que aquesta situació pot suposar o no el tancament de 

l’empresa, moltes vegades es determinant el cobrament de totes les reparacions realitzades i no 

abonades perquè aquest tancament no es produeixi. 
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De fet, i tal com s’ha vist en les poques activitats realitzades en les 200  hores aplicades en les pràctiques, 

l’empresa es va veure obligada en un termini d’un mes a rescindir la contractació de l’alumne en 

pràctiques i el mecànic contractat. 

 

Es va poder constatar el neguit per la pèrdua de cartera de clients i, la conseqüent, pèrdua de liquidés ja 

que el client més important, Remolcadors i Servicios del Mediterraneo, SA que donava cobertura a un 

nombre important de reparacions i manteniment, per problemes en els temps d’execució no va optar per 

Delta Naval, SL com a proveïdor. Així mateix, es va tenir constància de la lluita diària pel cobrament de les 

factures pendents per part de la secretaria i el gerent. Es difícil, quan un armador té un deute pendent, 

no realitzar la reparació o dilatar-la en el temps per fer pressió ja que corres el risc de perdre’l com a client 

i, a sobre, haver de recórrer a la via judicial pel seu cobrament amb les despeses que això suposa i que 

provocarà una disminució de l’entrada d’efectiu en l’empresa que no havies previst. 

 

En resum, la idea de crear una empresa de reparació i manteniment de maquinaria naval només enfocada 

al sector pesquer no seria viable des del punt de vista d’emprenedor sense un recolzament d’altres sectors 

en la zona des de Barcelona a Vinaròs. Quan parlem de recolzament, ens referim a contactes previs amb 

empreses que tinguin flotes pesqueres, o no, a les puguem donar servei mitjançant convenis de 

manteniment i reparació.  

 

L’opció més viable a tenir en compte seria la col·laboració i incorporació com soci capitalista en una 

empresa ja consolidada fins obtenir l’experiència suficient en gestió i execució de tasques per traslladar 

aquests coneixements a zones de menys competència i més captació de clients amb recursos. 
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Annex 1.  

 


