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1. PRÒLEG 

1.1 Introducció 

Els bancs de tonyines realitzen grans migracions anuals des de l’Atlàntic per tal 

d’arribar al Mediterrani, on les aigües són més càlides, a finals del mes de maig 

o principis de juny amb la finalitat de desovar. 

És per l’estret de Gibraltar, on els grans bancs de tonyina ( moles ) es veuen 

obligades a passar per una zona relativament estreta i poc profunda que les 

acorrala cap a les almadraves. Aquest estil de pesca s’utilitza des de fa milers 

d’anys a la zona mediterrània i sempre ha estat considerat com un art de pesca 

tradicional. 

 

És justament en el moment que entren per l’estret i quan tenen un espai més 

reduït per passar on les tonyines són “obligades” a entrar a l’almadrava amb 

relativa facilitat, i és aquí on es realitza la primera pesca massiva d’aquesta 

espècie, la tonyina roja. 
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Les almadraves  

La temporada de l’almadrava comença a mitjans del mes de maig i 

s’estén fins a principis de juliol. Les almadraves consisteixen en unes 

instal·lacions marines semblants a un laberint de xarxes, galeries i portes que 

formen una trampa sense sortida. 

Les que actualment s’utilitzen son les anomenades “de buche”, formades 

per dues parts bàsiques, el quadre i les dues raberes.  

El quadre és la part principal on les tonyines queden atrapades i que pot 

adquirir gegantines dimensions, arribant fins hi tot a superar els 300 metres de  

llarg i 50 d’amplada. 

 

Les raberes, de varis quilòmetres de longitud, són les encarregades de guiar les 

tonyines per mitjà de xarxes disposades verticalment cap al quadre. 

Les almadraves són col·locades estratègicament en les zones de pas de la 

tonyina, generalment a 3 o 4 milles de la costa, quan les tonyines entren a dins 

són guiades pels entramats de xarxes a la zona final anomenada “cop”, on 
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s’acumulen. Cada dia els bussos es capbussen per comprovar el nombre de 

tonyines, i quan són suficients es procedeix a fer la “matança”.  

La matança consisteix en posar dos o més vaixells al voltant del cèrcol de xarxes 

i poc a poc anar tirant del fons cap dalt, de manera que al tenir menys aigua les 

tonyines comencen a agitar-se, moment en que en l’argot mariner s’anomena 

“l’aigua bull”. Seguidament els mariners comencen a estirar les tonyines cap 

dalt ajudats de ganxos i les esbutxen ( netegen ). Un cop netes s’introdueixen en 

bodegues plenes d’aigua barrejada amb gel que es manté a una temperatura 

d’uns 4°C,  evitant l’alteració de les seves propietats organolèptiques i 

nutricionals.   

 

 

Un cop finalitzada la tasca tornen cap a terra on els esperen vaixells frigorífics, 

generalment japonesos, o bé es porten en tràilers frigorífics fins al seu destí. Un 

dia on la pesca hagi estat “bona” es poden arribar a pesar fins a 250 tones de 

peix d’entre 30 i més de 300 Kg.  

Des de sempre s’ha pensat que l’almadrava era l’estil de pesca més tradicional, i 

per tant, el que major cura tenia de l’explotació d’aquest peixos. Tot i així 
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actualment i després de que la pesca d’encerclament hagi canviat el seu “modus 

operandi”, la Unió Europea ha iniciat un procés de regulació del sector que 

pressiona cada cop més aquestes empreses. Les bases sobre les que es 

fonamenta aquest marc regulatiu destitueixen la inocuïtat que s’havia associat a 

l’almadrava, ja que realment es captura i mata el peix quan aquest acaba 

d’entrar al Mediterrani per desovar, i per tant la tonyina more abans de poder 

dipositar els ous. 

Antigament, en la pesca d’encerclament també es matava el peix en el mateix 

moment de la captura, impedint el desovat tal i com fan les almadraves, i per 

tant contribuint notablement en la disminució de la població de tonyina roja 

actual. No obstant, aquest estil de pesca ha canviat en l’actualitat, la descriurem 

més extensament en el següent apartat, on les tonyines són capturades vives i 

s’alimenten en gàbies durant l’hivern en captivitat, període en el qual hi ha 

menys tonyina al mercat i el seu preu és més elevat. 

Grup Balfegó, empresa a la qual pertany el Tio Gel, ha dut a terme estudis 

recents realitzats per biòlegs que afirmen que la tonyina desova en captivitat. 

Això resol en part el problema principal al qual s’enfronta aquesta espècie, on la 

tonyina no tenia possibilitats de criar i per tant la seva població es veia 

disminuïda any rere any. D’aquesta manera, l’impacte real d’aquest estil de 

pesca ha disminuït notablement si ho comparem tal i com es feia antigament on 

tot el peix pescat era matat en el mateix moment de la captura. 

És per això que després de molts anys perseguits, els tonyinaires 

d’encerclament veuen com la Comunitat Europea comença a obrir una mica els 

ulls fent certes concessions a la flota i mirant-se més d’aprop la pesca amb 

almadrava.  
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1.2 Campanya, maniobra d’encerclament i comercialització de la tonyina 

La pesca d’encerclament de la tonyina ha canviat notablement en pocs anys 

però manté les seves principals característiques intactes. Antigament les 

campanyes duraven del mes d’abril fins a l’octubre, les captures eren 

il·limitades i es podia pescar tonyina de qualsevol pes i mida. Actualment i 

després de que la Unió Europea hagi reduït considerablement la temporada de 

pesca, s’ha permès pescar als tonyinaires del 15 de maig fins al 20 de juny. La 

seva quota també ha estat reduïda, concretament el Tio Gel només ha pogut 

pescar durant aquesta campanya 190 tones amb un pes mínim exigit per llei de 

30 Kg. Està prevista una pròxima reducció de la quota per l’any vinent del 10% 

de les captures en tota la flota de la Unió Europea.  

Tot seguit podem veure un quadre on s’exposen les quantitats en Kg pescades a 

Espanya durant el 2008 i desglossades en les diferents formes de pesca. 

 

Es pot observar que tot i estar una mica per sobre de les altres formes de pesca, 

pel que fa al volum de captures, la pesca d’encerclament és l’única que permet 

que la tonyina desovi, ja que en la resta de casos more en el mateix moment de 

ser capturada. 
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Pel que fa al procediment de pesca d’encerclament, els vaixells recorren les 

aigües mediterrànies en busca de bancs de tonyines ajudats per: 

o Recursos tecnològics ( sonars, GPS’s, radars, plòters, etc ). 

o Els observadors: han d’estar atents en tot moment per divisar gavines, 

detectar una zona del mar més fosca o simplement veure una tremolor a 

l’aigua, ja que pot ser indicatiu de la presència de tonyines ).  

o La pròpia experiència després de molts anys de dedicació. 

 

En el moment en que una mola de peix és divisada i després de comprovar que 

té la mida correcta ( superior o 30 Kg ), el vaixell hi posa rumb amb la màxima 

velocitat possible o “maneta al vidre”, ja que si dues embarcacions de diferents 

companyies la veuen en el mateix moment, la primera que la cala té prioritat. 

Seguidament, el patró, guiat pel sonar, traça la millor direcció per fer la 

maniobra i en el moment idoni s’arria la “panga”, que és el bot de popa on està 

amarrada la xarxa i el cable. Aquest cau des del vaixell per la part de popa i a 

continuació comença a sortir el cable i la “peça”, una xarxa que pot arribar a 

tenir uns 1700 metres de llarg per uns 190 d’alçada. 
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Navegant per tal de tancar el pas a la mola de tonyines, el vaixell descriu un 

cercle al voltant de la mola fins que torna a contactar amb la “panga” arriada 

anteriorment, la qual uneix el cap de la peça al vaixell. Després de passar-lo per 

la “creuera” o pescant de coberta és comença a estirar dels dos extrems del 

cable amb la maquinilla principal, de manera que la peça comença a tancar-se 

des de baix. Un cop les argolles de la porta de la peça ja estan fora de l’aigua, no 

hi ha possibilitat de que el peix s’escapi.  

 

 

Ara és l’hora de començar a recollir la xarxa amb la grua de popa, la qual 

provista d’un halador “xupa-xup” ajuda a estibar la peça al seu lloc de popa. 

Mentrestant els bussos es summergeixen dins la peça per començar la maniobra 

de transferència de les tonyines cap a les gàbies. 
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Un cop la gàbia està unida a la peça a través d’una porta que han cosit els 

bussos, l’espai de les tonyines a la peça és cada cop menor i aquestes van 

passant poc a poc a la gàbia, fins que estan totes dins. El procés de transferència 

és gravat amb vídeo per a comptar i fer un promig del pes de les tonyines 

capturades. 

Quan la maniobra de transferència ha finalitzat ja es pot descosir la porta d’unió 

entre la gàbia i la peça. A partir de llavors la gàbia realitzarà un llarg viatge 

carregada de tonyines cap al seu lloc de destí, que en aquest cas és la 

piscifactoria de tonyines de l’Ametlla de Mar. La gàbia és arrossegada amb un 

remolcador a una velocitat màxima de 3 milles per hora, per tant el viatge pot 

arribar a durar setmanes. Un cop les tonyines arriben a l’Ametlla de Mar, 

passaran tot l’hivern menjant i engordint. Per la seva banda, la tonyinera 
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tornarà a buscar una nova mola fins aconseguir arribar al seu màxim permès 

actualment, que són 190 tones.   

Antigament, la maniobra d’encerclament era diferent de l’actual. Quan s’havia 

aconseguit tancar la mola de tonyines la maniobra consistia en estirar la peça a 

bord fins que el peix quedava fora l’aigua i s’ofegava. Un vegada estava mort, 

s’omplien les bodegues i es portaven a terra per descarregar-les en tràilers. 

Durant aquests mesos les tonyines en captivitat són alimentades amb peix blau 

( cavalla, sardina, halacha ) fins arribar al punt òptim de qualitat requerida pels 

compradors. Gran part d’aquests procedeixen del Japó i la Xina, i seleccionen els 

exemplars amb molta cura, fent un especial incís en la quantitat de greix, color i 

textura de la carn de la tonyina.  Aquestes característiques són les que en el 

període en captivitat de la tonyina en piscifactories es controla per tal de 

complaure els exigents compradors.  

En l’actualitat la tonyina roja es molt preuada mundialment, però sobretot en el 

mercat Japonès on hi té una especial incidència, ja que és un aliment bàsic en la 

seva tradició culinària: el sushi i sashimi.  
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2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

2.1 Característiques generals 

Nom del Vaixell TIO GEL SEGON 3ª-TA-3-1-00 

Bandera Espanyola 

Astiller de construcció  CN MARTINEZ; Saint Cyprien 

Any de construcció 1999 

Armador Tio Gel, S.L. 

Port de registre Tarragona 

Tipus de vaixell Tonyinaire 

 

2.2 Dimensions principals 

( LOA ) Eslora total 39.5 m 

( Lr ) Eslora de registre 35.95 m 

( Lpp ) Eslora entre perpendiculars 33.46 m 

( Bff ) Manga màxima fora de forros 8.25 m 

( Pc ) Puntal de construcció 3.45 m 

( TRB ) Tonelades de registre brut 191.78 

( GT ) 225.64 

Capacitat bodegues 157 m³ 

( Pt ) Potència total màxima 2700 CV 

( Vc ) Capacitat total de combustible 38 m³ 

( Va ) Capacitat total d’aigua dolça 3200 litres 

(Vca ) Capacitat total d’oli 1300 litres 

Tripulació total 15 
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2.3 Embarcacions auxiliars 

El TIO GEL SEGON consta de tres embarcacions auxiliars que ajuden en les 

maniobres de pesca: 

1. Bot de popa ( panga ): Amb una potència de 400 CV, es llença per la rampa 

de popa i realitza maniobres d’encerclament i obertura de la xarxa. 

 

2. Dues zodiacs: Utilitzades en feines d’obertura de la xarxa quan la mola de 

peix ja està calada. 
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3. MOTORS PRINCIPALS 

  

3.1 Característiques 

El vaixell consta de dos motors principals de la casa CATERPILLAR sèrie 3512B, 

controlats electrònicament i amb un número de cilindres de 12. 
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 Les bombes d’aigua dolça, aigua salada i de refrigeració són accionades pel 

propi motor mitjançant unes corretges.  

 

Especificacions del motor 3512 

Velocitat nominal ( rpm ) 650 a 1925 

Orde d’encesa  1-12-9-4-5-8-11-2-3-10-7-6 

Cilindres i configuració 60 graus V12 

Calibre 170 mm 

Carrera 190 mm 

Tipus Cicle de 4 temps sobre alimentat i 

post refredat 

Relació de compressió 14:1 

Aspiració Sobre alimentat 

Cilindrada/unitària 

Total  

4.3 L 

51.8 L 
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Rotació ( vista des del volant ) Normal a l’esquerra 

Mètode d’injecció Injectors electrònics 

Mètode d’arranc Motors elèctrics 

Contrapressió de disseny del sistema 

d’escapament 

2.5 KPa 

Contrapressió d’escapament màxima 

permesa 

5 KPa 

 

Restricció de l’aire d’admissió màxima 

permesa 

 

6.2 KPa 

Potència propulsora 

CV 1350 

KW 995 

Per tant la potència propulsora total és de 2700 CV 

 

 Nota: Els motors principals estan precintats a 750CV.  

 El vaixell té un tk d’oli per als motors SAE 15W40 de 600 L de capacitat. 

 Està prevista un pròxima modificació d’un TK estructural a proa/babor de 

la sala de màquines en el doble fons, d’aigua refrigerant per als motors 

de 500 L de capacitat. 
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3.2 Reductores 

 

 La potència dels motors es transmesa mitjançant un acoplament 

elàstic a les reductores MASSON 701 amb una reducció de 4,64/1. 
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 Característiques principals: 

o Pinyons amb dents helicoïdals d’aleació d’acer, cementat, templat i 

rectificat. 

o Embragues hidràulics multi discs amb engranatge progressiu y amb 

un dispositiu mecànic d’embragatge d’emergència. 

o Coixinet d’empenta de l’hèlix incorporat. 

o Mateixes capacitats y relacions de reducció marxa avant i marxa 

enrere. 

o Sistema autònom de generació d’oli a pressió per a la lubrificació. 

o Aquestes reductores utilitzen olis SAE 30. 

 El sistema hidràulic dels reductors està format per un accionament 

mitjançant pressió d’oli dels embragues y d’un circuit d’oli destinat a 

lubrificar y refredar els òrgans en moviment. 

 La bomba ( P ) aspira l’oli del càrter i el descarrega al filtre ( F ) i 

seguidament al bloc d’accionament hidràulic. 

 

 

 Per mitjà del distribuïdor, la pressió de l’oli es dirigida cap a un o l’altre 

dels embragues ( E1 ) ( E2 ); el cabal passa per la descàrrega del regulador, 
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circula pel refredador, arriba al col·lector ( C ), i a continuació és repartit 

per engrassar els òrgans de l’aparell.  

 El vaixell no disposa actualment d’un tk d’oli per a les reductores SAE 30, 

però el porta en garrafes i bidons ben estibat i trincat per al moment en 

que el puguin necessitar.  
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3.3 Tauler de control principal 

 

 El tauler proporciona el control i la informació del motor, on hi arriba la 

informació dels diferents sensors : 

o Pressió de l’oli. 

o Temperatura del refrigerant del motor. 

o Voltatge del sistema. 

o Pressió del combustible. 

o Pressió de l’aire d’admissió. 

o Temperatura del refrigerant del post refredador. 

o Temperatura de l’aire d’admissió. 

o Temperatura de l’oli del motor. 
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 A més a més hi tenim diferents interruptors i polsadors : 

o Interruptor auxiliar d’arrencada, normalment en posició AUTO. 

o Interruptor de control del motor, el qual té quatre posicions i 

s’utilitza per controlar el motor : 

- APAGADA/REAJUSTAMENT. 

- AUTO.  

- MANUAL/ARRENCADA. 

- REFREDAMENT/PARADA. 

o El mòdul d’alarma proporciona una advertència visual y auditiva 

en el cas de condicions adverses del motor. 

o El polsador de parada d’emergència s’utilitza per parar el motor 

en cas d’emergència tallant el combustible. 
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3.4 Arrencada dels motors 

 Els motors arrenquen elèctricament mitjançant dues bateries de 24v i 

180Ah interconnectades entre si que alimenten els motors d’arrencada. 

 Les quatre bateries estan col·locades sota els panyols del passadís entre 

els dos motors principals. 
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3.5 Operació dels motors 

 Abans d’arrencar el motor. 

o Inspecció general. 

o Comprovar nivell d’oli. 

o Comprovar nivell de refrigerant. 

 

 Operació del motor. 

o Operar el motor durant dos o tres minuts o fins que 

comenci a pujar la temperatura de l’aigua de les camises, 

abans de pujar de revolucions, per evitar possibles avaries 

per una mala operació. 

 

 Parada del motor. 

o Mitjançant el polsador d’alarma. 

o Parada manual mitjançant la funció de 

refredament/parada, és la utilitzada normalment. 

 

 Després de parar el motor. 

o Comprovar el nivell d’oli del càrter. 

o Comprovar fugues, perns fluxos, brides, etc. 

o Deixar refredar l’aigua de refrigeració i comprovar el nivell.  

 

 S’utilitzen olis per a motors diesel SAE 15W40 i consten d’un sumidero 

profund de 625 litres de capacitat. 

 

 El tank de l’aigua de refrigeració té una capacitat de fins a 159 litres. 
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3.6 Programa de manteniment 

 Diàriament 

- Inspecció general del motor per comprovar si hi ha fugues o connexions soltes 

en : 

o Sistema d’admissió d’aire. 

o Sistema de lubricació. 

o Sistema de combustible. 

o Sistema elèctric. 

o Sistema de refredament. 

o Comprovar el nivell d’oli. 

o Comprovar el nivell de refrigerant. 

o Inspeccionar el filtre de l’aire. 

o Inspeccionar i si cal drenar l’aigua i els sediments dels tancs de 

combustible. 

- Efectuar un registre diari del motor anotant temperatures i pressions. 

- Comprovar nivells d’oli i refrigerant. 

 

 Cada 50 hores 

o Inspeccionar i si cal canviar les varilles de zinc del circuit de 

refrigeració de l’aigua de mar. 

o Canviar els filtres de combustible. 

 

 Cada 250 hores 

o Realitzar un anàlisis de l’oli. 

o Netejar i comprovar els nivells de l’electròlit de les bateries.   

o Comprovar i ajustar les corretges, mangueres i abraçaderes.  
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 Cada 500 hores 

o Canvi d’oli i filtres. 

 Cada 1000 hores 

o Realitzar una neteja a fons del motor que ens permetrà detectar 

possibles fugues de fluids. 

o Realitzar un anàlisis complet del sistema de refrigeració. 

o Canvi dels filtres de combustible. 

 Cada 2000 hores 

o Inspeccionar l’amortiguador de les vibracions del cigüeñal. 

o Inspeccionar els suports del motor. 

o Realitzar una inspecció i neteja dels turbocompressors.      

o Comprovar i ajustar el pont de les vàlvules. 

 Cada 6000 hores 

- Canviar els termòstats de l’aigua de refrigeració. 

- Es realitzarà una inspecció, amb canvi quan sigui necessari, dels 

següents components a fi d’assegurar un bon rendiment del motor : 

o Bombes d’aigua. 

o Motor d’arranc. 

o Alternador. 

 

 Registre de manteniment 

- Són vitals a l’hora de realitzar un bon manteniment i els principal punts 

són : 

o Consum de combustible. 

o Hores de servei. 

o Temperatures i pressions. 

o Documents ( ordres de treball, factures ). 
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4. Motors auxiliars 

4.1 Perkins Gesan. 

El grup generador principal està format per un model de la marca PERKINS 

ENGLAND DP 100, situat en paral·lel als dos motors principals i pegat al costat 

de babor. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES MOTOR 

TIPUS Diesel de 4 temps de injecció directa 

CILINDRADA 6000 c.c. 

RELACIÓ DE COMPRESSIÓ 16:1 

RÈGIM DEL MOTOR 1500 r.p.m. 

REFRIGERACIÓ Aigua 

CAPACITAT DIPÒSIT COMBUSTIBLE 158 litres 

CAPACITAT CÀRTER D’OLI 13 litres 
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ALTERNADOR 

TENSIÓ NOMINAL 280/220 V trifàsica 

FREQÜÈNCIA NOMINAL 50 Hz 

POTÈNCIA DE SORTIDA MÀXIMA 114 KVA 

SORTIDA CORRENT CONTÍNUA  173 A 

 

 L’oli utilitzat es del tipus SAE 15W40 i porta filtres d’aire sec. 

 El motor consumeix aproximadament 24 l/h. 

 Duu un sistema d’alarma preparat per a detectar y parar el grup en cas 

de baixa pressió d’oli, baix nivell de combustible y sobre temperatura.  
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4.2 Hino ( Solé Diesel ) 

 

 A la coberta principal hi tenim el grup generador Solé Diesel HS-121 

capaç de generar 30 KVA.  

 Està format per 4 cilindres i 4009 c.c. amb una potència de 115 CV.  
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4.3 Quadre elèctric principal. 

 

 En el quadre principal podem controlar el consum elèctric que produeix i 

requereix el vaixell en un moment determinat.  

 

 Realitza el control elèctric dels següents grups: 

o Perkins Gesan. 

o El grup electrogen hidràulic. 

o Una presa de terra que s’utilitza en cas que ens trobéssim en 

reparacions, al varadero o simplement estem atracats i no volem 

engegar els auxiliars.    

o Grup electrogen de coberta ( solé diesel ). 
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5. SISTEMES AUXILIARS 

5.1 Instal·lació frigorífica. 

Les bodegues de proa estan destinades a la conservació del peix capturat, 

consta d’un procés senzill basat en estibar les tonyines a la cambra i cobrir-les 

amb gel, d’aquesta manera es van fent capes. Al ser cambres estanques el gel es 

manté en òptimes condicions. 

A popa el mètode utilitzat és el d’omplir les bodegues amb aigua de mar i 

barrejar-la amb gel fins aconseguir una temperatura d’uns 3°C, a la qual es 

considera que la carn de la tonyina es conserva en millors condicions fins a 

poder descarregar-la al port. 

Aquests mètodes de conservació s’utilitzen poc actualment, només quan hi ha 

peix mort, ja que com s’ha explicat anteriorment, des de fa uns anys el peix es 

manté viu durant l’hivern.      

 

5.1.1 Disposició de les cambres frigorífiques. 
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Cambres frigorífiques 

Número Volum ( m³ ) 

1 ( Proa/babor ) 42.5 

2 ( Proa/estribord ) 42.5 

3 ( Popa/babor ) 36 

4 ( Popa/estribord ) 36 

 

 Està pendent una pròxima modificació que inclourà una cambra frigorífica 

a proa/estribord a - 20°C i una altra a proa/babor a 0°C, que serviran per a 

la conservació de peix blau ( cavalla, sardina,....) utilitzada en feines de 

bromeig en les maniobres de pesca actuals. 

 

5.1.2 Característiques. 

Característiques generals 

Refrigerant primari R404A/R507 

Sistema de refrigeració Directe 

Bombes de circulació 2 bombes AZCUE amb una pressió de 

1,5 Kg/cm² i un cabal màx. De 9m³/h 

Compressors 2 compressors BITZER 6F.2 amb 

pressió de 31 Kg/cm² 

Condensadors 2 condensadors AFA LAVAL CRA/M83 

amb capacitat per a 151,6 Tm 

Evaporadors 4 evaporadors FT288S amb capacitat 

per a 11 Tm 

Material d’aïllament de les cambres Gel-coal ( tipus alimentici ) 
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5.2  Sistema d’esgotament. 

 

- Té com a finalitat la extracció de  

possible aigua acumulada en 

qualsevol compartiment del vaixell, 

les bombes aspiren dels pocetes, tots 

ells amb filtres previs, i amb 

descàrrega directament al mar pel 

mateix costat. Aquesta extracció es 

controla per mitjà del piano de 

vàlvules que tenim a la sala de 

màquines. 

- També podem observar com surt 

una línea d’emergència per al circuit 

contra incendis, la qual pot aspirar 

des dels pocetes o directament, 

després de passar per un filtre, del 

mar. 

- Canonades: Del tipus inox. amb un 

gruix de 2,77mm i un diàmetre de 

60,3 mm. 

- Bombes: Autocebants amb un 

caudal de 30 m³/h.   

- Vàlvules: Del tipus de bola, amb 

temperatures d’utilització entre 150 i -

10 °C. 
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El patró i el seu segon veuen en tot moment des del pont de comandament els 

leds indicadors de l’alarma del nivell de sentines per mitjà de sensors distribuïts 

pel vaixell. 

 

 

 

 

 

 

Mitjançant les alarmes de nivell es pot esgotar l’aigua dels diferents 

compartiments amb les bombes destinades per aquesta funció des de la sala de 

màquines: 

o Proa estribord. 

o Proa babor. 

o Popa estribord. 

o Popa babor.   
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Sota el panyol de la sala de màquines hi tenim el piano de vàlvules, on hi és 

situada gran part de la griferia, i des d’on es controla el procés d’esgotament.  
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5.3 Sistema contra incendis 

 

 

En cas d’emergència es poden utilitzar fins a 

cinc bombes: 

o Les 2 bombes principals. 

o Moto bomba d’emergència autònoma. 

o Bomba contra incendis de la sala de 

màquines. 

o Bomba d’emergència de coberta. 

Aspiren de la toma de mar de popa i estan 

comunicades al col·lector general del circuit. 

Totes elles són autocebants i les canonades 

són del tipus inox. 

També poden aspirar, en cas d’emergència, 

per al esgotament de qualsevol compartiment 

del vaixell ja que estan connectades al piano 

de vàlvules.  

Les tomes de coberta estan situades a popa 

del pont i a proa de la grua principal, també en 

tenim situada una en  la zona superior del 

pont. Totes estan previstes de mangueres amb 

boquilla pulveritzadora d’aigua. 
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5.4 Sistema de combustible.  

 

A proa tenim situat un tk 

magatzem de G.O. amb 

capacitat per a 12m³ i boca 

independent per a l’ompliment  

per coberta. 

Mitjançant les bombes es pot 

transvasar cap als tk’s de popa 

o omplir els tk’s de diari dels 

motors principals i l’auxiliar. 

A popa hi tenim dos tk’s amb 

capacitats de 13.4m³ i 9.33m³ 

amb boca a la coberta principal 

i que comparteixen el mateix 

circuit que el tk de proa. 

A la sala de màquines estan 

situats dos tk’s de servei diari 

per als motors principals amb 

capacitats per a 1.85m³ 

cadascun, que es fan passar  

prèviament per la depuradora 

abans d’alimentar els motors. 

El tk de diari de l’auxiliar es pot 

omplir directament dels tk’s 

magatzem o dels de diari dels 

motors principals. 

Està prevista una pròxima 

modificació de dos tk’s 

estructurals a les parets de 

proa de entre 6 i 8m³.      
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5.4.1 Depuradora de gas-oil 

El Tio gel consta d’una depuradora de gas-oil marca VERONESI SAB 140 amb 

capacitat per a 8000 l/h. 

 

5.4.2 Teoria de la separació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Separació per gravetat:  

o Es deixa reposar una mescla tèrbola en un 

contenidor. Lentament i sota l’acció de la 

força de la gravetat les partícules més pesades 

s’acumulen al fons del contenidor,  la fase 

lleugera s’acumula a la superfície i per baix 

d’aquesta s’estabilitzarà la fase pesada. 

o Una separació en continu es pot aconseguir 

utilitzant un contenidor adequat que tingui les 

sortides dels líquids separats a diferent nivell 

segons la diferencia de densitats. Les 

partícules sòlides es dipositen al fons. 
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Funcionament del tambor 

El fons del tambor, cilíndric, està emmotllat amb acoplament en la extremitat 

de l’eix vertical del qual rep el moviment giratori. 

Al fons del tambor es troba muntat el distribuïdor que rep la mescla de líquids a 

separar o clarificar y la distribueix entre els plats. Al distribuïdor està instal·lada 

la columna de plats que subdivideix el líquid en capes fines, per facilitar la 

separació del líquid pesat y dels sòlids de la fase lleugera. A la columna de plats 

està muntat el con divisor amb la funció d’arrastrar el líquid lleuger cap a la part 

interna del tambor, en el canal adjacent al distribuïdor, i el líquid pesat cap al 

exterior, en el canal entre el con divisor i la tapa del tambor, fins la sortida dins 

dels col·lectors per via de l’anell de regulació. 

 

 

 

 

- Separació centrífuga: 

Amb una rotació ràpida es substitueix la 

força de la gravetat per la força centrífuga 

que millora a més alta velocitat. 

Quan el líquid introduït al tambor s’exposa a 

la força centrífuga, la separació y la 

sedimentació són contínues i molt ràpides; 

fan falta només uns pocs segons per obtenir 

allò que s’obté en moltes hores en un dipòsit 

estàtic subjectat a la sola acció gravitacional.  
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Tambor separador:  

La il·lustració en colors mostra com es produeix la separació; en verd està 

representat el producte a depurar, el líquid mes lleuger està en color groc, el 

líquid pesat en blau; amb punts violeta estan indicades les partícules sòlides. 

 

La mescla a separar entra a través 

d’un tub al distribuïdor y va des de 

aquest entre els plats on els 

components de la mescla es separen 

per efecte de la força centrífuga.   

El líquid pesat flueix cap a l’exterior 

dels plats i, sobrepassada la vora del 

con divisor, surt del tambor de la 

secció D2.   

El líquid lleuger, acumulat en la part 

central del tambor, surt de la secció 

del diàmetre D1. 

 

 

Per poder efectuar la separació és necessari alimentar inicialment el tambor 

amb el líquid pesat, de manera que es formi un segell hidràulic que impedeix 

que el líquid lleuger flueixi a través de la vora  inferior del con divisor. 

Per obtenir una separació eficient és necessària una regulació preliminar del 

procés per adaptar-lo a les condicions de funcionament ( pes específic del 

producte a separar, viscositat, temperatura, cabal,... ) : 
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1. Variar les característiques de separació del tambor, actuant en 

l’anell de regulació. 

2. Regular el cabal actuant en l’alimentació del producte. 

3. Variar la temperatura de la mescla: un augment de la temperatura 

redueix la viscositat del líquid, facilitant la separació. 

En general es diu que la separació és òptima en el moment que alguns traços de 

líquid lleuger surten conjuntament amb el pesat. 

El procés de depuració pot continuar fins que el volum previst per a la recollida 

de sòlids està totalment ple; en aquest punt la separació ja no serà possible i 

s’ha interrompre el treball, parar la màquina i netejar el tambor. 

El temps de funcionament entre dos processos de neteja pot ser calculat 

mitjançant la fórmula: 

𝑇 =  
𝑉𝑥 60 𝑥 100

𝑄 𝑥 𝑆
 

On : 

T = Temps entre dos neteges en minuts. 

V = Volum de la cambra de sòlids en litres. 

Q = Cabal en litres/hora. 

S = Percentatge de sòlids en el líquid a depurar. 
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5.5 Sistema hidràulic. 
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 En les embarcacions pesqueres és l’encarregat de l’accionament de tots els 

elements necessaris en les operacions de pesca, carga, descarga, fondeig i 

amarre del vaixell utilitzant les propietats d’un fluid incompressible, oli 

hidràulic. 

 Els elements a accionar pel sistema són els següents: 

 

1. Dos hèlix transversals. 

2. Grua PALFINGER MOD. PK32080MB, amb un cabal recomanat de 50 

l/min a una pressió màxima de treball de 295 bar.  

3. Grua PALFINGER MOD. PK12080MB, amb cabal recomanat de 60 

l/min a una pressió màxima de treball de 300 bar. 

4. Grua HYDRO ARMOR Type 32 TM amb un cabal màxim recomanat de 

220 l/min a una pressió de 200 bar. 

5. 2 haladors ( chupa-chups ) per a les grues, una està en reserva, per a 

la recollida de la xarxa. 

6. Maquinilla a popa ( per a les sobres ). 

7. Maquinilla de proa ( per a la recollida de la cua, final de la xarxa, i per 

a la recollida i tirada del ferro, àncora ). 

8. Maquinilla principal amb dos carrets independents per a cobrar el 

cable, maniobra utilitzada per a tancar la xarxa. 

 

 El sistema està compost per 4 tomes de força situades en les reductores 

dels motors principals, acoplades a les bombes hidràuliques encarregades 

d’accionar el circuit. 

 En el vaixell hi ha un TK estructural de reserva d’oli hidràulic de 800 L de 

capacitat en el passadís cap a popa de la sala de màquines.  
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5.5.1 Grues 

1. PALFINGER MOD. PK32080MB  

 

 

o Par d’elevació 30,5 ton x m. 

o Alcans hidràulic en horitzontal 10,2 amb 3 prolongues, capacitat 

de càrrega en la punta 2900 Kg. 

o Angle de gir 400°. 

o Par de gir net 3,8 ton x m. 
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o Base especial marina. 

o Distribuïdor marí DANFOSS, amb joc de latiguillos de 4m entre 

grua i distribuïdor. 

o Carcassa protectora per al distribuïdor. 

o Limitador de carga hidràulic. 

o Vàlvules pilotades en elevació, articulació, gir i extensió. 

o Filtre d’alta pressió. 

o Racorería, cargols, femelles, tuberies i engrassadors en acer inox. 

o Tots els components metàl·lics chorrejats amb boles d’acer SA2,5 

segons la norma ISO 8501-1. 

o Pintura especial marina de 3 capes, espessor total en sec mínim de 

210 micres. 

o Ganxo de carrega amb segur.      

o Pressió màx. de treball 295 bar. 

o Cabal recomanat 50 l/min. 

o Pes propi de la grua 3160 Kg. 
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PALFINGER MOD. PK12080MB  

 

o Moment d’elevació 11,6 ton x m. 

o Abast horitzontal 10,7 m amb 3 prolongues hidràuliques, capacitat 

d’elevació 930 Kg. 

o Angle de gir 420 graus. 

o Par de gir net 1,4 ton x m. 

o Base especial marina. 

o Cilindres de gir embridats. 

o Tractament especial anticorrosiu en bulons i vástagos. 

o Distribuïdor marí DANFOSS, amb joc de latiguillos de 2m entre grua i 

distribuïdor. 

o Vàlvules pilotades en elevació, articulació, gir i extensió. 

o Filtre d’alta pressió. 
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o Racorería, cargols, femelles, tuberies i engrassadors en acer inox. 

o Tots els components metàl·lics xorrejats amb boles d’acer SA2,5 segons 

la norma ISO 8501-1. 

o Pintura especial marina de 3 capes, espessor total en sec mínim de 210 

micres. 

o Ganxo de carrega amb segur.      

o Pressió màx. de treball 300 bar. 

o Cabal recomanat 60 l/min. 

o Comandament a distància per ràdio, per a 4 funcions. 
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HYDRO ARMOR Type 32 TM  
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o Pes de la grua 6750 Kg. 

o Cabal recomanat màx. 220 l/min. 

o Pressió màx. d’utilització 200 bar. 

o Rotació de 360° continu. 

o Par de gir net 1,7 ton x m. 

o Abast i capacitat d’elevació: 
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5.5.2 Maquinilles. 

El vaixell consta en total de 4 maquinilles, totes elles amb doble sentit de gir i 

fre, que actua com a sistema de seguretat, ja que quan deixem d’accionar la 

maquinilla aquesta si està fent força no deixi anar el cable o cap i no pugui 

provocar una avaria o fer mal a qualsevol persona: 

o Maquinilla de popa: Utilitzada en la maniobra d’hissat del bot i en la de 

recollida de les “sobres”. 

o Maquinilla de proa: Per al fondeig i amarratge, també utilitzada en 

algun tipus de maniobra que requereixi tirar d’aquesta. 

o Haladors ( chupa-chups ): S’utilitza con una maquinilla, la seva funció es 

la de facilitar la recollida de la peça “xarxa” i poder estibar-la més 

fàcilment a bord. 

o Maquinilla principal: És la més potent del vaixell i consta de 2 carrets 

independents, s’utilitza quan una volta feta la maniobra de pesca, 

encerclament de la mola de tonyines, es tira del cable que fa que 

tanqui la xarxa per baix deixant al peix sense possibilitat de sortir, és 

per això que ha de ser potent i a la vegada ràpida. 
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5.5.3 Transversals 

 

És disposen de dues hèlix transversals situades a proa i a popa del vaixell, 

aquestes són utilitzades per a facilitar les diferents maniobres que ha de fer el 

vaixell en situacions de pesca i amarratge en port. 

Els motors són hidràulics, de la casa REXROTH i poden arribar a subministrar una 

potència a les hèlix de fins a 200 CV. 
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5.5.4 Servo timó 

 

El servo timó hidràulic és de la casa FORTEA model F-2-ACE-100 amb un par 

màxim de 3000 Kg x m. 

Components principals: 

o Placa de cilindres. 

o Orbitrol. 

o Dipòsit d’oli. 

o Roda del timó. 

o Rellotge indicador. 

o Potenciòmetre. 

o Caixa d’ajustament. 

o Electrovàlvula amb desconnectador. 

o Consola inox. 

o Botonera de popa. 

o Vàlvula de seguretat i vàlvula de retenció per a la bomba principal. 
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 Cilindres hidràulics: 

o Per mitja d’unes bieles ens permeten realitzar la maniobra de 

babor a estribord en el temps i graus desitjats i sense esforç gràcies 

a la pressió de la bomba d’assistència del motor. 

 Orbitrol, direcció hidrostàtica: 

o L’ orbitrol és la bomba de direcció, a ella arriba la pressió de la 

bomba hidràulica y és la que aporta la suavitat i la facilitat de 

maniobra de babor a estribord cada cop que es gira el volant. En 

cas d’averia de la bomba governa igualment de forma manual però 

amb duresa degut a la falta de pressió. 

 Dipòsit d’oli: 

o El dipòsit d’oli està constituït de txapa inox. i amb un volum de 146 

litres. 

o A dalt està el tap per a reomplir.  

o A la part frontal hi ha un visor que ens indica el nivell màxim. 

o A l’interior del dipòsit i roscat es troba el filtre d’aspiració 

submergit amb capacitat de filtratge de 125 micres y amb un cabal 

màxim d’aspiració de 50 l/min. 
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Per tant es pot governar el vaixell mitjançant 3 maneres diferents: 

o Per mitjà de l’orbitrol, roda del timó. 

o Per mitjà d’electrovàlvules accionades amb polsadors manuals. 

o Per mitjà del pilot automàtic, utilitzat principalment durant la 

navegació. 
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5.6 Protecció catòdica per corrent impresa 
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Mitjançant un sistema de protecció catòdica per corrents impreses que aprofita 

el principi electroquímic de la corrosió, utilitza una font de corrent contínua 

regulable apta per a la protecció de l’estructura. 

Aquest procediment consisteix en unir elèctricament l’estructura que es vol 

protegir amb el pol negatiu de la font d’alimentació de la corrent contínua i el 

dispositiu amb l’elèctrode que tanca el circuit. Per tant només ens falta 

l’electròlit que és l’aigua de mar i que completa el conjunt per a que el procés 

electrolític sigui possible. 

Aquest sistema de corrent impresa requereix una font de corrent contínua 

ininterrompuda per tal de no tallar el circuit i que d’aquesta manera comenci la 

reacció de corrosió. 

La corrent externa subministrada és “impresa” al circuit constituït per 3 parts: 

1. La estructura metàl·lica a protegir. 

2. La placa anòdica. 

3. Electròlit.  

Tal i com es veu al esquema, en el Tio Gel es protegeixen totes les seves parts 

estructurals bàsiques mitjançant aquest sistema que uneix els elements 

metàl·lics amb un anell, que actua com la unió dels elements a protegir.  
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5.7 Comandaments 

 

El sistema de control electrònic kobelt és un sistema d’alt rendiment per 

controlar la velocitat i l’acceleració dels dos motors mitjançant una centraleta    

( CPU ) des de 3 llocs diferents: pont, màquines i caseta de la coberta principal. 
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5.8 Servei sanitari i d’habilitació 

 

 

 

   

o Consta de 7 camarots i capacitat per a 16 persones. 

o Tots els wàters, dutxes, rentamans, rentadora, etc, tenen 

descàrrega directa al mar pel costat i poden funcionar tant amb 

aigua dolça com amb aigua salada. 

o Al vaixell hi ha el refrany “els mals olors fora”, per tant les 

entrades dels dos wàters estan a l’exterior. 

o Hi han dos wàters a la coberta principal i un al pont totalment 

equipat. 

o També a la coberta principal hi trobem la bugaderia amb 

rentadora i assecadora.  

o El vaixell consta de 2 tk’s d’aigua potable amb capacitats de 1400 

m³ i 2100 m³. 

o El calentador elèctric està situat a sota el passadís del pont, al  

mateix lloc que la potabilitzadora. 
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5.8.1 Potabilitzadora d’aigua. 

 

 

Contràriament als evaporadors, que utilitzen altes temperatures i baixes 

pressions per evaporar aigua i posteriorment liquar-la, els dessaladors utilitzen 

les propietats de les membranes d’osmosis inversa, les quals quan són sotmeses 

a pressió, permeten el pas de l’aigua però només  una petita quantitat de sals.  

Aquest principi de funcionament és la raó de les principals avantatges dels 

dessaladors per osmosis inversa pel que fa als evaporadors.  
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1. L’aigua produïda conté una petita quantitat de sals dissoltes, per tant es 

pot beure directament sense necessitat d’afegir productes químics. 

2. No hi ha canvi d’estat ( evaporació i posterior liquació ) aconseguint un 

manteniment reduït.  

El vaixell consta d’una potabilitzadora de la casa CAT PUMPS model 753 capaç 

de produir 2250 l d’aigua potable al dia. 

 

 

Característiques CAT PUMPS model 753 

Aigua produïda 

Nominal, en l/dia  2250 

Nominal, en l/min. 1,56 

Màxim en l/min. 1,8 

Aigua d’alimentació 

Cabal en l/hora 600 

Salinitat nominal (PPM) 35000 

Temperatura mínima 0°C 

Temperatura màxima 40°C 

Clor admissible (PPM) 0,2 

Pressió mínima en Kg/cm2 ( en 

manòmetre de baixa ) 
0,5 

Pressió màxima en Kg/cm2 ( en 

manòmetre de baixa ) 
2 

Pressió nominal en Kg/cm2 ( en 

manòmetre d’alta ) 
55 

Pressió màxima en Kg/cm2 ( en 

manòmetre d’alta ) 
70 
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Salmorra 

Cabal nominal en l/min. 8,5 

Cabal mínim en l/min. 7 

Alimentació elèctrica 

Tensió trifàsica 220/380/440 

Potència en Kw 2 

Potència de la bomba d’alimentació 0.37 
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5.9 Servei de ventilació 

 

Per aconseguir una bona ventilació s’han de considerar dos factors: 

1. Evitar l’acumulació de vapors del petroli o olis. 

2. Bones condicions de comfort per al personal de màquines. 

Per tant, és té en compte el cabal d’aire necessari així com el bon repartiment 

per la cambra. 

Els elements que composen aquest sistema són els ventiladors i extractors, i han 

de mantenir la temperatura dins la sala de màquines com a màxim 9°C per 

sobre la temperatura ambient exterior. 

El vaixell duu instal·lats dos ventiladors i dos extractors que renoven l’aire de la 

sala de màquines constantment. 
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5.10 Sistema de vigilància 

 

 

El vaixell té incorporat un sistema de vigilància permanent amb càmeres que 

permeten visualitzar en temps real les zones amb més riscos, ja siguin avaries, 

fugues de qualsevol tipus, incendis, possibles accidents laborals, etc.  

La imatge de les càmeres de vigilància és monitoritza al pont de comandament 

principal, cosa que permet estar al corrent del que passa en qualsevol moment i 

zona del vaixell i actuar amb la major rapidesa.  

Les zones on hi ha càmeres instal·lades són: 

o Sala de màquines. 

o Menjador mirant cap a la cuina. 

o Local del servo. 
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6. SISTEMES DE SEGURETAR I LLUITA CONTRA INCENDIS 

6.1 Esquema elèctric del sistema d’alarmes 

 

 

El sistema està controlat per una centraleta automàtica per al sistema d’alarmes 

situada al pont principal, des d’on es controla el sistema en tot moment i consta 

de la visualització i el control de : 

o Llums de navegació.  

o Leds indicadors de les alarmes. 
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o Interruptors manuals de les alarmes. 

o Interruptor silenciador de l’alarma. 

o Senyal acústica. 

o Interruptor per realitzar un test de la senyal acústica. 
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6.2 Instal·lació de detecció i extinció contra incendis 
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Per al subministrament de l’energia hi ha dues fonts, una de les quals és 

d’emergència. 

La instal·lació de detecció i extinció d’incendis del vaixell, està basada en una 

central COFEM MD TC 25/A de 2 llaços, comú tant per a la extinció com per a la 

detecció, i formada per : 

 Sala de comandament: 

o 2 Detectors iònics.  

o 1 Sirena exterior. 

 Cuina: 

o 2 detectors tèrmics. 

o 1 polsador d’aturament. 

o 1 polsador de tir. 

o 6 botelles d’aerosol “Dynamit Nobel”. 

 Camarots: 

o 5 detectors iònics. 

o 1 polsador. 

o 1 sirena. 

 Sala de bateries: 

o 2 detectors iònics. 

o 1 polsador de paro. 

o 1polsador de tir. 

o 6 ampolles d’aerosol “Dynamit Nobel”. 

 Sala de màquines: 

o 3 detectors iònics. 

o 1 polsador d’aturament. 

o 1 polsador de tir. 

o 2 polsadors d’alarma. 

o 2 sondes de temperatura. 
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o 2 sirenes. 

o 2 ampolles F.200. de 67 litres. 

 Sala del timó. 

o 1 detector iònic. 

o 1 polsador. 

 Sonar de proa: 

o 1 detector iònic. 

 Sala de comandament: 

o 2 detectors iònics. 

o Centraleta d’alarmes. 

 

- Instruccions d’ús FM-200, CO2: 

1. Comprovar el desallotjament de la sala de màquines. 

2. Comprovar el tancament de les portes i tapes de ventilació. 

3. Obrir la vàlvula del col·lector de l’agent FM-200. 

4. Obrir el quadre de l’interruptor manual. 

5. Pressionar l’interruptor vermell. 
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6.3 Equips contra incendis. 

o 10 extintors portàtils de 6 i 9 Kg. 

 

o 1 equip autònom contra incendis. 

 

o 7 ampolles de CO2 de 5 Kg. 
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o 2 mànegues amb boquilla pulveritzadora d’aigua. 

 

o 2 bombes contra incendis. 

o 3 baldes contra incendis. 
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6.4 Equips de salvament i seguretat.  

o 2 balses salvavides inflables amb capacitat total per acomodar 32 

persones. 

 

o 4 cèrcols salvavides. 

o 22 armilles salvavides. 

o 12 coets. 

o 2 pots de fum. 

o Rems. 

o 2 Fumígenes. 

o 2 llums d’encesa automàtics. 

o Aparell llnçacaps.   

o Aparell radioelèctric portàtil per a l’embarcació de supervivència. 

o Cascs de protecció acústica per als mecànics. 
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6.5 Material Nàutic.  

o Compàs de govern. 

o Morter de respeto. 

o Taxímetre. 

o Rellotge de bitàcora. 

o Escandall de mà de 5 Kg amb sonda de 50 metres. 

o Compàs de puntes. 

o Transportador. 

o Regle de 40 cm. 

o Regles paral·leles. 

o Megàfon.  

o Prismàtics nocturns 8x30. 

o Prismàtics diürns 7x50. 

o Cartes nàutiques, llibres de fars.  

o Botzina de boira a pressió manual. 

o Baròmetre. 

o Termòmetre aeri. 

o Campana. 

o Tauler de senyals de salvament. 
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6.6. Equipament radioelèctric y de radionavegació 

El vaixell disposa d’un gran nombre d’equips per a l’ajuda de la navegació i 

pesca així com de la seguretat de la vida de les persones i el mar. 
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6.7 Assignació d’equips d’emergència y dotació de les balses salvavides 
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6.8 Pla d’evacuació i emergència TIO GEL SEGON 

 

ZONES D’EMERGÈNCIA I EVALUACIÓ 

Es consideren en la present embarcació dues zones d’evacuació i emergència 

clarament diferenciades: 

ZONA 1: Totes les estàncies i habitacles situats sota la coberta. 

ZONA 2: Totes les estàncies i habitacles situats sobre coberta i la pròpia coberta. 

EQUIPS D’EMERGÈNCIA 

Es considera en la present embarcació la formació de tres equips d’emergència, 

dos d’ells d’intervenció ( un a cada zona d’emergència ) i un d’evacuació i 

abandonament del vaixell. 

EQUIP D’INTERVENCIÓ I 

Actuarà en la zona 1 d’emergència ( sota coberta ). Estarà format per:  

- Responsable:  1er mecànic. 

- Suplent:  2on mecànic. 

- Personal:   Mariners 1, 2 i 3. 

EQUIP D’INTERVENCIÓ II 

Actuarà en la zona 2 d’emergència ( sobre coberta i coberta ). Estarà format per:  

- Responsable:  2n patró. 

- Suplent:  Mariner 4. 

- Personal:   Mariners 5, 6 i 7. 
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EQUIP D’EVACUACIÓ I ABANDONAMENT 

- Responsable:  Cuiner. 

- Suplent:  Mariner 8. 

- Personal:  Mariners 9 i 10. 

MISSIONS DELS EQUIPS 

1er PATRÓ 

En cas d’emergència el primer patró haurà de: 

o Coordinar l’actuació dels equips. 

o Enviar els senyals de socors pertinents. 

o Ordenar l’abandonament del vaixell quan ho cregui convenient. 

o Després de l’incident haurà d’inspeccionar el lloc del mateix per veure el 

que ha passat. 

Equip d’emergència I 

En cas d’emergència en la zona I el personal d’aquest equip haurà de: 

 Donar l’alarma, polsant un polsador d’alarma o de viva veu. 

 Personar-se al lloc de l’incident on el responsable es farà càrrec de 

l’equip. Llavors: 

- Intentaran apagar l’incendi utilitzant els extintors i mànegues. 

- Si l’incendi és en la zona de màquines i no es pogués controlar, 

s’evacuaria tota la zona sota coberta i es dispararia la extinció fixa. 

LA EXTINCIÓ FIXA NOMÉS ES DISPARARÀ PER ORDRE DIRECTA DEL PATRÓ. 

 1 membre del equip designat pel responsable es farà càrrec de tancar les 

claus de pas de l’oli i combustible. 

 Si l’emergència es produeix en la zona II, haurà de presentar-se al punt 

de reunió, on: 
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a. Romandran a l’espera. 

b. Es proveïran d’armilles salvavides per si és necessari abandonar el 

vaixell. 

c. Prepararan els equips de protecció individual ( equip de respiració 

i peces de protecció ) per si és necessari recórrer a l’altre equip 

d’emergència. 

Equip d’emergència II 

En cas d’emergència de la zona II, el personal d’aquest equip haurà de: 

 Donar l’alarma, polsant un polsador d’alarma o de viva veu. 

 Personar-se al lloc de l’incident on el responsable es farà càrrec de 

l’equip. Llavors: 

- Intentaran apagar l’incendi  utilitzant els extintors i mànegues. 

- Si l’incendi no es pot controlar, hauran d’evacuar la zona i esperar 

ordres del primer patró. 

- 1 membre de l’equip designat pel responsable s’encarregarà de tallar 

totes les instal·lacions. 

- Si l’emergència es produeix en la zona I, hauran que presentar-se al 

punt de reunió, on:  

a) Romandran a l’espera. 

b) Es proveïran d’armilles salvavides per si fos necessari 

abandonar el vaixell. 

c) Prepararan els equips de protecció individual ( equip de 

respiració i peces de protecció ) per si fos necessari recórrer a 

l’ajuda de l’altre equip d’emergència. 
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Equip d’evacuació i abandonament 

En cas d’emergència en el vaixell: 

- Es personaran en el punt de reunió i es formarà l’equip. 

- Si reben l’ordre del patró, prepararan l’abandonament del vaixell, 

a) Preparant les balses salvavides. 

b) Es proveiran amb l’armilla salvavides per a un possible 

abandonament. 

c) Preparar armilles salvavides per a la resta de la tripulació que 

estigui ocupada intentant solucionar l’incident. 

d) El cuiner haurà de proveïr-se d’aliments i begudes en  quantitats 

suficients. 

En cas que el patró donés l’ordre d’abandonament: 

- Es llançaran les balses a l’aigua. 

- S’asseguraran que tota la tripulació estigui fora de perill. 

- El segon patró s’ocuparà de procurar-se un sistema de comunicació el 

més fiable possible. 

 

PUNT DE REUNIÓ 

El punt de trobada en cas d’emergència serà a la coberta principal, al costat de 

la porta del menjador. En aquest la tripulació s’haurà de reunir seguint les 

anteriors consignes i també en cas que s’ordeni l’abandonament del vaixell. 

SENYALS ACÚSTIQUES 

Els senyals acústics seran de la següent manera en compliment de les normes 

vigents: 
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Alarma general d’emergència: 

Set o més xiulets curts seguits d’un xiulet llarg del xiulet o la sirena del buc i a 

més el senyal que doni un timbre o clàxon elèctric. 

Ordre d’abandonament: 

Un xiulet llarg a més d’un senyal de timbre o clàxon elèctric. 
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9. CONCLUSIONS. 

Encara que la meva vida i experiència laboral ja estava marcada pel món 

marítim, provinc d’una família de pescadors i havia treballar en l’arrossegament 

i en una piscifactoria, el fet de fer les pràctiques m’ha donat la possibilitat 

d’aprendre al costat de gent amb una gran experiència i dedicació en aquest 

món. 

La pesca, la qual té una gran influència en aquest país i amb grans possibilitats 

econòmiques, i per tant empresarials, realitza grans inversions per tal de 

mantenir i modernitzar les seves flotes, ja que és un sector molt competitiu. 

Això significa que hi ha moltes empreses que hi obtenen grans beneficis 

proveint aquestes del que necessiten. 

Actualment la flota pesquera espanyola està censada en 16177 vaixells amb una 

potència total de 1333050 Kw, per la qual cosa les empreses dedicades a aquest 

sector disposen d’una seguretat que es basa en la gran quantitat de vaixells als 

quals poden prestar els seus serveis. 


