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Resum 

Aquest treball consisteix en l’estudi d’un hipotètic pla d’explotació fet per un veler Oceanis 38, contant 

amb el port de Maó, Menorca, com a port base. Es tracta d’un veler de 11 metres i mig d’eslora 

aproximadament, el qual s’ha elegit tenint en compte els interessos més comuns del tipus de clientela 

que sol contractar aquests serveis. 

A més a més del pla d’explotació, també s’ha verificat la viabilitat de l’anomenat negoci, arribant a la 

conclusió de que si les condicions, premisses i requisits es compleixen, serà viable. 

Aquest és un treball del qual es poden extreure algunes conclusions genèriques. Per exemple el fet de la 

importància que té tenir el certificat de navegabilitat en vigor i correcte, ja que si no, l’embarcació hauria 

de deixar de navegar i, amb conseqüència, de ser explotada, fet que afectaria en gran mesura als 

ingressos. Això s’aconsegueix superant adequadament tots i cada un dels reconeixements i inspeccions. 

Un altre exemple podria ser mantenir l’embarcació en un bon estat, ja que, a part d’evitar costos extres 

de consum, evita que els materials es desgastin i pateixin fatigues no desitjades. 

Entrant més en matèria, el projecte s’ha estructurat d’una forma cronològica. S’ha començat explicant 

detalladament l’embarcació, on es pot observar que consisteix en una embarcació creuer, apte per a 

navegacions i travessies tranquil·les i calmades, a més de constar d’unes àmplies i còmodes acomodacions 

interiors. 

Seguidament s’ha fet un estudi exhaustiu de tot el material que hauria de dur l’embarcació per tal de 

complir la normativa pel que fa a una embarcació amb una categoria de disseny del tipus B. 

Una vegada s’ha tingut clar tot el que envolta la pròpia embarcació s’ha proposat entrar en el tema de la 

normativa i documentació en el moment de la compra i el registre. 

Després s’ha passat als capítols dels costos, ja siguin fixes com variables. Evidentment, els costos 

majoritaris són el cost de l’adquisició, ja que és de nova construcció, i l’amarratge. També s’ha fet molt 

d’èmfasis a la importància d’un bon manteniment per evitar pèrdues de temps i diners inesperades. 

Seguidament, s’ha explicat en què consistiria el negoci, incloent tarifes i requisits. A més a més, s’ha fet 

un breu estudi sobre els ports més propers i d’interès comú i les zones de navegació. 

Finalment, s’ha fet l’estudi de la viabilitat, realitzant-se una balança econòmica i una comprovació del 

temps d’amortització. 
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Abstract 

I have had a clear view of the field I want to specialise in for a few years, and through the knowledge and 

experience I have gained working in jobs I have done in the past years, I have decided to carry out the 

project encapsulated in this thesis.  

The project consists of a realisation of a study of all the steps that must be followed since the purchase of 

a new-construction sailing yacht (in this case it is a Beneteau 38.1) until the moment it can be exploited.  

In order to complete this process, it is necessary to establish the procedures that need to be carried out, 

such as the mooring fees, port rates, inspections, etc. Other important factors are defining the navigation 

area, studying the routes and the relevant meteorology and, finally, making an evaluation of the business 

viability.  

The trickiest part of this project has been the register of the yacht due to the complexity of the procedures 

that need to be carried out and the great amount of people that need to be involved.  

To conclude, carrying out this thesis has been a pleasure for me as it was a project that I had had on my 

mind for a long time and finishing it constitutes an important and beautiful step in my life. 
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Capítol 1. Introducció 

El present treball consisteix en la realització d’un estudi exhaustiu sobre tots els passos que s’haurien de 

seguir des del moment en què s’adquireix un iot de nova construcció (en aquest cas un Beneteau 38.1) 

fins al moment que es posa en explotació. 

Ja fa anys que tinc clar l’àmbit professional que m’agradaria dedicar-me, i, amb l’ajuda d’algunes feines 

que he anat fent al llarg d’aquests anys, he pres la decisió d’embarcar-me en aquest projecte. Fa un parell 

d’estius vaig tenir la gran oportunitat de poder treballar de mariner en un iot de 76 peus al port de Maó, 

un port molt important tant al mediterrani com arreu del món. Ja em coneixia aquest port degut a la 

influència que té l’illa de Menorca en mi, però vaig acabar d’informar-me sobre aquest i vaig quedar 

impressionat. Aquesta aventura, segurament, ha estat el desencadenant de la idea d’explotar un iot en 

aquest port. 

Per tal de dur aquesta idea a bon port, serà necessari definir tots els tràmits administratius que s’hauran 

de dur a terme, com amarratges, taxes de ports, revisions, etc. i també definir altres conceptes com ara 

l’àrea de navegació, estudiar les rutes i la meteorologia en aquestes, per finalment fer un estudi de la 

viabilitat del negoci.  

Actualment el tipus de negoci charter1 és un negoci molt modern que va començar fa entre 10 i 15 anys. 

En aquests anys, aquest negoci ha crescut exponencialment, tenint l’illa de Mallorca com a pic en el sector, 

tal com es pot observar en la figura 1. No obstant, hi ha zones en què el negoci ha baixat, degut als elevats 

preus a que han arribat els amarratges i la falta de serveis, entre d’altres. Aquest fet ha passat a l’illa 

d’Eivissa, on el creixement del turisme també ha estat exponencial durant els últims anys, i ha provocat 

la pujada de preus del sector nàutic. Això ha fet que, ara mateix, s’hagi reduït lleugerament el negoci, ja 

que les famílies de classe mitjana no s’ho poden permetre. 

 

Figura 1. Distribució d'amarratges per illes. Font: Col·lecció estudis turístics 

A Menorca, la cosa canvia. Hi ha hagut turisme però no tant precipitat. Tot ha anat creixent d’una manera 

lenta, comparat amb Eivissa, i això ha fet que l’illa s’anés preparant poc a poc. Els amarratges segueixen 

essent cars en temporada alta, i no hi ha un servei com el de Palma de Mallorca, per exemple. Tot i això, 

                                                           

 

 
1 Charter: Lloguer d’una embarcació mitjançant un contracte d’arrendament nàutic. 
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s’ha pogut sostenir millor. Per altra banda, també és important dir que hi ha menys turisme, i el que hi ha, 

no és d’un poder adquisitiu tan elevat com el d’Eivissa. 

Tenint tot això en compte, com ja he dit abans, l’estudi d’aquest tipus de negoci es proposarà per tenir 

base al port de Maó, principal port de l’illa de Menorca, on al final d’aquest treball es podrà valorar si el 

negoci serà rentable o no.  

A la figura següent es pot observar, en proporció, un estudi del número de lloguer d’embarcacions en 

funció de les principals zones a Espanya. 

 

Figura 2. Nombre d'embarcacions per zona. Font: Blog "Nautal" 

Com es pot observar, les Illes Balears, amb Mallorca al capdavant, i Barcelona tenen la major part del 

mercat en charters a Espanya. 
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Capítol 2. Característiques de l’embarcació 

L’embarcació escollida pel present treball és un veler Oceanis 38.12, de la marca Beneteau. L’arquitecte 

naval és Finot – Conq3 i l’arquitectura en quant a exteriors i interiors és de Nauta Design4. Aquesta 

embarcació ens servirà per explotar-la dedicant-la a fer negoci del tipus charter. La idea és llogar-la a un 

grup nombrós de persones, que podria arribar fins a 9, però per comoditat, es recomanarà que siguin com 

a màxim 7. També es posarà a sobre la taula el fet de llogar-la amb patró o sense patró. 

 

 

Figura 3. Oceanis 38.1. Font: Beneteau 

 

 

 

                                                           

 

 
2 “38.1” significa que l’eslora de l’embarcació és de 38,1 peus equivalent a 11 metres i mig. 
3 Finot Conq és l’empresa francesa d’arquitectura naval que ha dissenyat aquesta embarcació. La seva pàgina web és https://www.finot-

conq.com/ 
4 Nauta Design és una altra empresa, ara italiana, dedicada a l’arquitectura naval. La seva pàgina web és https://www.nautadesign.com/ 



Estudi de la viabilitat i explotació d’un iot de 38 peus 
 

 

 

 
20 

2.1 Dades tècniques  

A la taula 1 es poden veure les dimensions principals de l’embarcació: 

Dimensions  

Eslora total (m) 11,50 

Eslora flotació (m) 10,72 

Mànega (m) 3,99 

Calat mínim (m) 1,64 

Calat màxim (m) 2,09 

Desplaçament en rosca (kg) 6850 

Desplaçament5 (kg) 7610 

Taula 1. Dades dimensions embarcació. Font: Pròpia 

 

I pel que fa a la propulsió i motorització, la taula 2 mostra les característiques principals: 

Propulsió 

Tipus de combustible Gasoil 

Potència motor (kW) 28,7 

Nº de motors 1 

Volum dipòsit de fuel (litres) 130 

Marca motor Yanmar 

Hèlix 3 pales fixes 

Circuit electricitat (V) 12 

Volum aigua dolça estàndard (litres) 130 

Volum aigua dolça opcional (litres) 200 

Taula 2. Dades propulsió. Font: Pròpia 

 

 

 

                                                           

 

 
5 Desplaçament: Aquest desplaçament equival al desplaçament en que s’ha fet l’assaig de velocitats que correspon al annex 5 d’aquest treball. 



 

 

 

 

21 

Finalment, la següent taula resumirà les dades del sistema vèlic. 

Sistema vèlic 

Vela Major (𝑚2) 32,7 

Vela Major Enrotllable (𝑚2) 30 

Gènova6 (103%) (𝑚2) 33 

Espinàquer asimètric (𝑚2) 114 

Codi 0 (𝑚2) 65 

Floc auto virant (𝑚2) 25 

Taula 3. Dades sistema vèlic. Font: Pròpia 

També cal dir que, depenent de la categoria de disseny, el nombre màxim de persones variarà. 

L’embarcació, tal com diuen els seus plànols, està construïda, dissenyada i equipada per a una de les 

següents tres opcions: 

- Categoria A: Oceànica (8 persones) 

- Categoria B: Alta mar (9 persones) 

- Categoria C: Aigües costeres (10 persones) 

Com es pot veure, depenent de quina categoria es vulgui assignar a l’embarcació, es podrà embarcar més 

o menys gent. Més endavant es veurà i s’estudiarà quines diferències tenen i quina serà més rentable. 

2.2 Descripció de l’embarcació 

Es tracta d’un veler de creuer, ja que si s’ha de dedicar a charter i tenint en compte els comuns interessos 

dels llogaters, es prefereix que sigui per passejar i gaudir d’una navegació tranquil·la i pacífica, que un 

veler més dedicat a fer regates, ja que aquests són més incòmodes en quant a acomodació i són més 

violents navegant. S’entén que, la major part de clientela, seran grups de gent que vulguin navegar per 

les illes Balears i dormir-hi, ja siguin famílies o grups amics, o traslladar-se a Catalunya, en indrets com la 

Costa Brava o Costa Daurada, gaudint d’uns dies de vacances tranquils. 

Aquesta embarcació disposa de vàries possibilitats en quant a la distribució.  

2.2.1 Distribucions de l’interior 

2.2.1.1 2 cabines, 1 bany i cuina en forma de L 

Aquesta distribució conté, com diu el títol, dues cabines, en la que poden dormir 2 persones en cada una, 

i un bany. Aquesta permet tenir més espai a la sala d’estar i tenir, a més a més, una cambra 

d’emmagatzematge de les veles, per exemple. A la sala d’estar hi ha dos sofàs als quals s’hi podria dormir. 

No obstant, hi ha una cuina més petita en forma de L. 

                                                           

 

 
6 Gènova: Vela triangular situada a proa del màstil. 
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2.2.1.2 3 cabines, un bany i una cuina llarga 

En aquesta s’hi troba un llit més però un sofà menys. També, sols, un bany. També és una versió espaiosa 

ja que, on en l’anterior hi anava un dels dos sofàs, s’hi pot trobar una cuina més gran. I on hi anava 

l’anterior cuina, més armaris. 

2.2.1.3 3 cabines, un bany i una cuina en forma de L 

En aquesta s’hi trobaran 3 llits i dos sofàs. Així doncs, tècnicament, és la versió en que hi poden dormir 

més persones, arribant a un màxim de 8, 9 o 10, depenent de la categoria en que s’hagi equipat 

l’embarcació. No obstant, només s’hi tindrà un bany i la cuina serà més petita, en forma de L. 

2.2.1.4 3 cabines, 2 banys i una cuina llarga 

Aquesta versió és la més còmode però la menys espaiosa en quant a emmagatzematge, ja que tenint 3 

llits, 2 banys i una cuina llarga, ens serà difícil poder tenir espais extra com ara armaris.  

 

Figura 4. Vista de la distribució escollida. Font: Catàleg Beneteau 

2.2.2 L’exterior 

La forma del buc d’aquesta embarcació, el qual està fet de fibra de vidre, ofereix una particular sorpresa 

en quant al confort de navegació de creuer. Cal destacar la gran estabilitat del Oceanis 38.1. A més a més, 

és tot un plaer poder comptar amb dues rodes de timó i una banyera7 tant àmplia com la que té, tenint 

en compte les dimensions del veler. Té la plataforma de bany desplegable, podent guanyar uns 

centímetres més fondejats. 

                                                           

 

 
7 Banyera: Zona posterior de l’embarcació, on es situen normalment els tripulants. 
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Figura 5. Banyera de l'Oceais 38.1. Font: Pròpia 

2.2.2.1 Construcció 

És una embarcació realitzada seguint les exigències de les directrius europees i segons la certificació CE. 

El buc és monolític en polièster. La unió buc – coberta és cargolada, encolada i envoltada per una borda. 

La quilla és de fundació fixada amb perns i contraplaca inoxidable i encolada. Els dos timons són suspesos 

amb la metxa8 inoxidable. El buc és de color blanc i la decoració gris metall. 

2.2.2.2 Equip de coberta 

El màstil9 és típic, d’alumini anoditzat, i col·locat sobre la coberta. Té dos pisos de creuetes retardades. La 

botavara10 també és d’alumini anoditzat. L’enrotllador de la vela gènova té tambor. Hi ha dos rails 

d’escota11 de gènova amb carros escoters regulables per pistó. Les maniobres estan portades a la banyera, 

excepte l’amantell de la botavara. A part, té dues drisses12 de pavelló. 

                                                           

 

 
8 Metxa: Eix del timó. Uneix la canya o roda amb la pala d’aquest. 
9 Màstil: Pal d’alumini, normalment, situat a la part mitja o lleugerament cap a popa, que té la finalitat de sostenir la vela major, 
creant així l’equilibri necessari per poder navegar. 
10 Botavara: Pal horitzontal, recolzat al màstil i orientat cap a popa, subjecta la vela major. 
11 Escota: Corda que serveix per ajustar l’angle de la vela respecte el vent. 
12 Drissa: Corda prima que serveix per trimar les veles. 
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Figura 6. Equip de coberta i veles. Font: karavela.net 

 

Figura 7. Pavelló francès d'un veler. Font: es.123rf.com 

Pel que fa als winches13, es poden trobar dos d’escota de gènova i un de maniobra. 

                                                           

 

 
13 Winche: Instrument giratori manual o elèctric que serveix per subjectar i fer virar les cordes en el sentit que es desitgi i permet 

realitzar més força que amb els propis braços. 
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Figura 8. Winche i piano de drises. Font: nauticfunmenorca.com 

 

Figura A 1. Maneta del winche. Font: Pròpia 

Tenint en compte l’equip de fondeig i amarratge, l’embarcació conté un pou d’àncores auto buidant amb 

una tapa. A part, té quatre cornamuses14 d’amarratge d’alumini. 

2.2.2.3 Veles 

Té una gènova enrotllable amb banda de protecció de raigs ultra violeta, la vela major de patins amb 

rodets per a sables forçats. Compta amb lazy jack15.  

                                                           

 

 
14 Cornamusa: Peça metàl·lica que serveix per subjectar una corda. 
15 Lazy-jack: Sèrie de cordes situades entre la botavara i el màstil que tenen l’objectiu de fer barrera a la vela major, no deixant 
caure aquesta evitant així la formació de plecs. 
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Figura 9. Lazy Jack. Font: web “nauticadvisor.com” 

2.2.2.4 La quilla 

Si s’observa la taula 1, es diferencien dos calats. El calat mínim, de 1,64 metres i el calat màxim, de 2,09 

metres. La diferència que hi ha entre ells és que el calat màxim pertany al calat de l’embarcació amb la 

quilla llarga, que és una quilla integrada en forma de “T”, mentre que el calat mínim és el calat pertanyent 

a l’embarcació amb una quilla curts o també anomenada “quilla retràctil”, capaç de plegar-se depenent 

dels interessos. 

Depenent de l’ús que se li vulgui donar a l’embarcació s’escollirà una o altra quilla. En el cas d’aquest 

treball, com que es volen fer travessies com ara creuar les Illes Balears o anar a la Costa Catalana, s’ha 

optat per la quilla integrada de “T”, ja que proporciona més equilibri i estabilitat, donant més seguretat 

als clients i tripulants. No obstant, el calat serà més gran. 

 

2.2.3 Resum de l’embarcació 

Finalment, la distribució en interiors que s’ha escollit ha estat la quarta opció, que compta amb 3 cabines, 

2 banys i una cuina llarga. Es prefereix guanyar comoditat i pecar d’emmagatzematge, i a més a més, es 

creu que és la que més rendiment es pot treure pel tipus de negoci que es vol desenvolupar. 

Pel que fa als exteriors, l’embarcació comptarà amb tot l’equipament de coberta anomenat al subapartat 

anterior (2.2.2), a part del lazy-jack de les veles i la quilla integrada en forma de “T”. 
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Capítol 3. Equipament  

3.1 Material de seguretat 

En el següent apartat es vol realitzar una explicació del material amb el que s’ha d’equipar l’embarcació 

pel que fa la seguretat.  

En els casos de vaixells mercants el conveni que se n’encarrega és el conveni SOLAS16. No obstant, no es 

correspon a la present embarcació ja que es tracta d’una embarcació d’esbarjo, i de menys de 24 metres. 

Així doncs, el conveni que ho regula és el document següent: Orden FOM/1144/2003 del BOE (“Boletín 

Oficial del Estado”) .  

Aquest conveni explica que la quantitat i el tipus de material de seguretat que s’ha de portar a bord va en 

funció de la zona de navegació a la qual es dedicarà l’embarcació. A continuació es poden veure les 

diferents zones de navegació que existeixen: 

- Zona 1 (Navegació oceànica): Navegació il·limitada 

- Zona 2 (Navegació per alta mar): Navegació fins a 60 milles de la línia de la costa 

- Zona 3 (Navegació per alta mar): Navegació fins a25 milles de la línia de la costa 

- Zona 4 (Navegació per aigües costeres): Navegació fins a 12 milles de la línia de la costa 

- Zona 5 (Navegació per aigües costeres): Navegació fins a  5 milles de la línia de la costa 

- Zona 6 (Navegació per aigües costeres): Navegació fins a 2 milles d’un abric o platja accessible 

- Zona 7 (Navegació per aigües protegides): Navegació per aigües costeres protegides, ports, ries, 

badies abrigades i aigües protegides en general. 

A part de les zones de navegació també existeix la categoria de disseny CE, que és una categoria que 

assigna el fabricant depenent de les condicions de vent i mar per a la que està projectada l’embarcació 

(veure taula 4). 

Depenent de la categoria de disseny de l’embarcació, les zones de navegació admissible són: 

- Categoria A (Oceàniques): Zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- Categoria B (Alta mar): Zones 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- Categoria C (Aigües costeres): Zones 4, 5, 6, 7 

- Categoria D (Aigües protegides): Zona 7 

 

 

 

 

                                                           

 

 
16 SOLAS: “Safety of life at sea”. Conveni internacional de 1974 que regula la seguretat de la vida al mar 
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Categoria de disseny CE Força del vent. Escala 

Beaufort (nusos, kn) 

Altura de les onades (m) 

A Més de 8 Més de 4 

B Fins a 8 (34-40) Fins a 4 

C Fins a 6 (22-27) Fins a 2 

D Fins a 4 (11-16) Fins a 0,5 

Taula 4. Categories de disseny CE. Font: Ordre FOM/1144/2003 

En aquest estudi, el negoci està pensat per a grups de persones que tinguin la intenció de fer una 

navegació per les Illes Balears o bé vulguin anar fins la costa de la península. 

Com és evident, com més lluny es pugui navegar, més material de seguretat s’haurà de portar a bord i 

més incrementarà el preu final. 

En l’annex 1 es pot trobar tota la normativa referent al material de seguretat de les embarcacions segons 

el document oficial: “Orden FOM/1144/2003 del 28 de abril”, en el que es detalla tot el tipus de material 

requerit i les respectives característiques. 

 

3.2 Comparativa categories de disseny 

Deixant de banda la comparativa entre les diferents categories de disseny que existeixen pel que fa en 

l’àmbit teòric, es té interès en realitzar una comparativa de l’àmbit econòmic. Aquest és un punt de caire 

rellevant perquè si una embarcació de categoria A ha de navegar fins a 50 milles nàutiques de la costa, 

per posar un exemple, i s’ha vist que no és molt més car que equipar el vaixell per a categoria B, potser es 

podria plantejar equipar-lo per A per tal de reforçar encara més la seguretat i tenir més prestacions pel 

que fa al material. 

Així doncs s’han creat una taula (Taula 5) on es pot veure  tot el material necessari i en funció de les zones 

de navegació. Amb ajuda d’una sèrie de pàgines web i catàlegs oficials de material de seguretat s’han 

pogut esbrinar els preus estàndards de cada material. 
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Taula 5. Preu del material de seguretat segons les Zones de navegació. Font: Pròpia 

Observant l’última fila, que correspon a “Cost total per zona de navegació”, podem observar el següent: 

Categories de disseny Cost total 

Categoria A 11407 euros 

Categoria B 5748 euros 

Categoria C 2571 euros 

Categoria D 784 euros 

Taula 6. Costos totals de cada categoria de disseny. Font: Pròpia 

Així doncs, comparant les diferents categories, es pot veure la àmplia diferència de preu que hi ha entre 

les dues primeres categories de disseny, que al cap i a la fi, són les que més interessen. 

3.3 Conclusió en quant a l’embarcació 

Concloent el capítol i amb la finalitat de aclarir els conceptes, el veler s’equiparà amb la Categoria de 

disseny B. En altres paraules, legalment l’embarcació podrà viatjar a alta mar com a màxim a 60 milles 

nàutiques de la línia de la costa. També dir que les condicions atmosfèriques màximes seran vents d’escala 



Estudi de la viabilitat i explotació d’un iot de 38 peus 
 

 

 

 
30 

Beaufort17 8, que corresponen entre 34 i 40 nusos (que són 17,5 i 20 m/s respectivament), i onades fins a 

altures de 4 metres. Aquestes són condicions màximes en la zona de navegació que es vol explotar el 

negoci proposat.   

A continuació s’adjunten dues gràfiques amb les que es pot veure la tendència d’aquests dos paràmetres 

durant els últims 60 anys, a la boia de Maó. 

 

 

Figura 10. Histograma intensitat del vent 1959-2016. Font: Puertos del estado 

                                                           

 

 
17 Escala Beaufort: Escala que fa referència a la intensitat dels vents. Va des de 0, que correspon a vent calmat (0 nusos) a 12, que vol dir vent 

huracanat (més de 64 nusos). 
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Figura 11.  Histograma onatge 1959-2016. Font: Puertos del estado 

 
Com es pot observar, les possibilitats d’assolir aquestes condicions de 35 nusos de vent i 4 metres d’altura 

de les onades, són molt remotes. 
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Capítol 4. Adquisició i registre de 

l’embarcació 
En aquest capítol s’explicaran tots els passos que s’han de dur a terme per tal d’adquirir aquesta 

embarcació de primera mà. Aquest capítol disposarà de tota la informació referent a la compra, al registre 

de l’embarcació i a l’abanderament. 

4.1 Compra 

Com s’ha dit anteriorment, serà una embarcació nova. Així doncs, la compra es durà a terme a un 

concessionari que operi amb la empresa “Beneteau”, ja que és la qui fabrica l’Oceanis 38.1.  

Actualment, per la zona compresa entre Catalunya, Illes Balears i València, Beneteau disposa de 16 

concessionaris que operen amb embarcacions d’aquesta marca. N’hi ha 4 a Girona, 2 a Barcelona, 1 a 

Tarragona, 2 a Castelló, 3 a València, 1 a Menorca, 2 a Mallorca i 1 a Eivissa. 

Gràcies a les webs de cadascun d’ells, s’ha pogut extreure la informació bàsica de cada concessionari i, 

degut a la major proximitat, s’ha triat el concessionari “Hermanos Guash S.A”, situat al Port Ginesta, 

Castelldefels. Després de contactar amb ell, s’ha pogut obtenir informació i s’ha rebut una oferta de 

compra d’un Oceanis 38.1, amb les característiques i distribució interior desitjades. L’oferta final del cost 

de l’embarcació és de 207.320 euros. 

Aquest concessionari, que coopera amb l’empresa Beneteau, és l’encarregat d’entregar la declaració de 

conformitat, que és un document escrit amb el que el fabricant declara que el producte satisfà tots els 

requisits essencials de la fabricació.  

4.2 Registre de l’embarcació 

Per a realitzar el registre de l’embarcació i el seu abanderament, s’haurà de fer a través d’una Capitania 

Marítima18. La informació que cal presentar per a sol·licitar la inscripció de l’embarcació queda reflectida 

al següent document de caire oficial: “Real Decreto 1435/2010, BOE”. Aquest document conté un annex 

que es titula: “Modelo solicitud de inscripción para su matrícula y abanderamiento de embarcaciones de 

recreo”. En aquest annex, que queda adjuntat en aquest treball com a Annex 2, es pot veure tota la 

documentació que s’ha de presentar a Capitania Marítima per tal de començar a realitzar la matriculació 

i l’abanderament de l’embarcació. 

La normativa citada en el paràgraf anterior ens descriu l’abanderament com l’acte administratiu pel que 

s’autoritza que una embarcació enarbori pavelló espanyol. 

No obstant, s’ha de destacar l’excepció de l’obligatorietat de l’abanderament i matriculació següent: 

                                                           

 

 
18 Capitania Marítima: Establiment oficial d’àmbit autonòmic, regulat per la DGMM, encarregat de regular tots els temes relacionats amb el tràfic 

marítim tant a gran com a petita escala.  
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Totes les embarcacions d’esbarjo d’eslora igual o inferior a 12 metres estan exemptes de l’obligació 

d’abanderament i matriculació, així com també el despatx, sempre que l’embarcació i el seu equip 

propulsor posseeixin el marcat “CE”19. Malgrat això, es podrà abanderar i matricular si se sol·licita. Cal 

destacar que aquest règim només està permès per a embarcacions que no constin de tripulació 

professional. 

 

4.2.1 Documents 

Tot i dedicar un annex a aquest document oficial, a continuació s’anomenaran breument els requisits per 

a poder-se dur a terme la matriculació de l’embarcació: 

• Sol·licitud del MMSI20 

El MMSI ha de sol·licitar-se a Capitania Marítima en el cas d’embarcacions menors de 24 metres i a l’Àrea 

de Radiocomunicacions de la DGMM21 per vaixells de 24 metres d’eslora o majors. Aquesta sol·licitud l’ha 

de realitzar l’armador o el representant d’aquest. El termini màxim per resoldre i notificar els 

procediments d’assignació per la Direcció General de la Marina Mercant serà d’un mes. Si no s’obté 

resposta en aquest termini, s’entendrà com a desestimada.  

Els documents que s’han d’aportar per tal de sol·licitar la llicència d’estació de vaixell (LEB) són el 

justificant del pagament de la taxa corresponent i l’autorització de l’armador, en el cas de que la persona 

que ho demana sigui un representant o l’empresa instal·ladora. 

                                                           

 

 
19 Marcat “CE”: Aquest marcat simbolitza la conformitat d’un producte amb els requisits essencials de seguretat i salut aplicables i imposats pel 

fabricant. Totes les embarcacions introduïdes per primera vegada al mercat comunitari des de dia 16 de juny de 1998 han de dur aquest marcat. 
20 MMSI o Identitat del Servei Mòbil Marítim: Número que identifica a cada estació d’embarcació a efectes de seguretat  i radiocomunicacions.  
21 DGMM: Direcció General de la Marina Mercant. 
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Figura 12. Llicència d'Estació de Vaixell. Font: Club Nàutic Hondarribia 

• Declaració de conformitat de l’embarcació i declaració de conformitat del motor. 

Expedides pel concessionari, el qual és un representant autoritzat del constructor. Aquestes dues 

declaracions poden ser substituïdes pel certificat de navegabilitat22 de l’embarcació si aquest s’ha 

obtingut prèviament. Per tal d’obtenir-lo prèviament, el concessionari haurà de contactar i sol·licitar-lo a 

l’administració marítima acompanyat de les declaracions de conformitat. 

• Certificat d’inspecció de vaixells 

Expedit per l’administració marítima. En el cas d’embarcació amb Marcat “CE”, s’expedeix 

automàticament. 

                                                           

 

 
22 Certificat de Navegabilitat: Certificat que acredita que l’embarcació compleix totes les condicions reglamentàries. 
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• Certificat d’homologació 

No aplica si l’embarcació consta de Marcat “CE”. 

• Certificat de construcció per unitats 

No aplica si l’embarcació consta de Marcat “CE”. 

• Projecte firmat per tècnic competent 

No aplica si l’embarcació consta de Marcat “CE”. 

• Aportació del títol d’adquisició de la propietat o dret de gaudiment 

• Autorització a altra persona física o jurídica per a que actuï en el seu nom 

Segons l’article 32.3 del document oficial “Ley 30/1992”, per a formular sol·licituds i renunciar a drets en 

nom d’una altra persona, ha d’acreditar-se la representació per qualsevol medi vàlid en dret que deixi 

constància fidedigne, o mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat. 

• Certificat de baixa del Registre del país d’origen (si procedeix per provenir de matrícula d’un altre 

país) 

No aplica. 

• Despatx de duanes (per a les procedents de tercers països) 

No aplica. 

• Imprès d’impost especial sobre determinats mitjans de transport 

També conegut com “Impost de matriculació”. La present embarcació està exempta d’aquest impost 

degut a que, com indica la normativa oficial “Ley 38/1992”, les embarcacions dedicades exclusivament a 

ús amb ànim de lucre són lliures d’abonar-lo. 

• Justificant pagament de la Taxa d’inscripció 

Tal com descriu la normativa oficial “Ley 27/1992”, s’haurà d’entregar un justificant d’ingrés de la taxa 

d’inscripció en el Registre de Vaixells. 

• Justificant pagament de la Tarifa T-0 d’ajudes a la navegació 

Segons  els articles 237 a 244 del “Texto Refundido de la Ley de Puertos del estado y de la Marina Mercante 

(RD Ley 2/2011)”, les embarcacions de vela menors a 12 metres estan exemptes de pagar aquesta taxa. 

Una vegada aportats tots aquests documents a la Capitania Marítima corresponent, es procedeix a obtenir 

els següents documents: 

• Full d’assentament 

És un document de caràcter físic o electrònic que conté la informació relativa a l’embarcació. S’haurà de 

tramitar mitjançant el document “Sol·licitud Full d’assentament”. 
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Figura 13. Full d'Assentament. Font: Tesis doctoral de l’autor Jordi Torralbo23 

• Certificat de Navegabilitat 

Aquest certificat és un document que és expedit per l’Administració marítima que acredita que una 

determinada embarcació compleix les condicions exigides per la normativa a més de fer constar tots els 

reconeixements efectuats anteriorment i la data del següent. 

Sempre ha d’anar acompanyat d’un inventari on han de constar els elements de salvament i de seguretat, 

així com l’equip que ha de portar a bord l’embarcació. 

A continuació es pot observar un exemple de certificat de navegabilitat. 

                                                           

 

 
23 Tesis doctoral: “Análisis y propuesta de mejora de la Seguridad en las embarcacions de recreo a través de los datos obtenidos en sus 

reconocimientos e inspecciones” 
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Figura 14. Certificat de Navegabilitat. Font: Club Nàutic Hondarribia 

• Llicència de Navegació 

És un document necessari per a embarcacions amb tripulació professional. Segons la “Orden Ministerial 

de 18 de enero de 2000, publicada en BOE número 28 del 02/02/2000”, les embarcacions espanyoles amb 

un TRB24 inferior a 20 tones, hauran de disposar d’aquesta llicència. 

4.2.2 Taxes a abonar 

Per tal de seguir els passos anteriors, s’hauran d’abonar les següents taxes: 

• Taxa 790-025, corresponent a embarcacions amb un TRB menor a 100. Cost: 18,70 € 

• Taxa 790-030, corresponent a l’expedició del Certificat de Navegabilitat. Cost: 74,63 € 

• Taxa 790-085, corresponent a l’assignació del MMSI. Cost: 52,25 € 

                                                           

 

 
24 TRB: Tonatge de Registre Brut o tonatge total. És l’expressió de la capacitat total d’una embarcació. Aquesta mesura pertany al Sistema 

Moorsom, aplicat a partir de 1873 normalment a embarcacions fins a 24 metres d’eslora. 1 TRB equival a 2,83 m3. 
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4.2.3 Arrendament nàutic 

Segons l’article 307 del document oficial “Ley 14/2014”, el contracte d’arrendament nàutic és aquell en 

que l’arrendador cedeix o posa a disposició de l’arrendatari, a canvi d’un preu, l’embarcació per un 

període de temps amb la finalitat exclusiva esportiva o d’esbarjo. 

Hi ha dos tipus de contractes d’arrendament nàutic: 

• Arrendament nàutic sense dotació: L’arrendador es responsabilitzarà de que la persona al 

comandament del qual deixi l’embarcació disposi de la titulació exigida pel seu govern. 

• Arrendament nàutic amb dotació: El capità o patró i la totalitat de tripulació haurà d’estar en 

possessió de la titulació professional corresponent pel govern de l’embarcació arrendada. 

Durant la duració del contracte l’arrendador ha de contractar i mantenir vigent les següents assegurances: 

• Una assegurança de responsabilitat civil, obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives. 

• Una assegurança d’accidents que cobreixi a les persones embarcades, on les indemnitzacions de 

l’assegurança no podran ser inferiors a les previstes en el Reglament de l’assegurança obligatòria 

de viatgers, aprovada pel RD 1579/1989. 

4.2.3.1 Requisits de les embarcacions 

• Estar inscrita a la llista sisena del registre de matrícula de vaixells. 

• Les embarcacions d’esbarjo d’altres països de la UE que es pretenguin arrendar a Espanya, hauran 

de demostrar davant de l’Administració que estan autoritzades en el seu país per a la activitat. 

• Les embarcacions no podran transportar a més de 12 persones a més de la tripulació. 

• Hauran de disposar a bord de tot el material de seguretat definit a l’Ordre FOM/1144/2003. 

• Obtenir el despatx per temps. 

4.2.3.2 Requisits per exercir l’activitat d’arrendament o charter. 

L’arrendament nàutic no deixa de ser una activitat econòmica i, per tant, està subjecta a una sèrie 

d’obligacions administratives i tributàries, tant a nivell estatal com autonòmic.  

A continuació s’exposa la documentació exigida per embarcacions que enarborin pavelló espanyol: 

• Si es disposa de Permís de Navegació, s’haurà de presentar la Declaració responsable de 

particulars i empreses d’arrendament nàutic (veure figura A.20 de l’Annex 3), firmada per 

l’armador. 

• Si es disposa de Llicència de navegació o Rol, s’autoritzarà la sortida mitjançant la Resolució del 

despatx. Prèviament, la Capitania Marítima comprovarà la Sol·licitud d’Autorització de sortida – 

despatx (veure figures A.21, A.22 i A.23 de l’annex 3), i la Declaració responsable de particulars i 

empreses d’arrendament nàutic. 

• En ambdós casos s’hauran de disposar els dos certificats d’assegurança citats anteriorment. 

Si tenen tripulació professional, a més dels anteriors requisits, s’afegiran els següents: 

• Titulació que acrediti que es disposen les atribucions suficients per als llocs de treball a dur a 

terme segons la normativa vigent de titulacions professionals. 

• Llista de tripulants. 
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4.2.4 Resum de la normativa de registre de l’embarcació 

Es vol destacar que una de les raons per a la que s’ha escollit una embarcació menor a 12 metres és la que 

s’ha explicat en l’apartat 4.2, que diu, citant: 

“Totes les embarcacions d’esbarjo d’eslora igual o inferior a 12 metres estan exemptes de l’obligació 

d’abanderament i matriculació, així com també el despatx, sempre que l’embarcació i el seu equip 

propulsor posseeixin el marcat “CE”. Malgrat això, es podrà abanderar i matricular si se sol·licita.” 

La possibilitat d’estar exempt de l’especificat anteriorment ha tingut un pes important en l’elecció inicial. 

No obstant, tot i posseir el marcat “CE”, en aquest cas l’embarcació constarà de tripulació professional, 

no podent gaudir d’aquest avantatge. 

Una altra exempció en quant a documentació degut a l’eslora és la que tracta del Justificant del pagament 

de la tarifa T-0, pel qual embarcacions menors de 12 metres no l’han d’abonar. 

Com a conclusió de l’apartat 4.2, la següent  taula 7 és un resum on es poden trobar tots els documents 

necessaris per a dur a terme el procés i els costos en el cas de que n’hi hagin. 

Documentació Cost document 

  Registre embarcació 

Sol·licitud MMSI 52,25 € 

Declaració conformitat embarcació Sense cost 

Declaració conformitat motor Sense cost 

Certificat inspecció vaixells Sense cost 

Aportació títol adquisició de la propietat Sense cost 

Autorització a una altra persona física o jurídica Sense cost 

Imprès d’impost especial sobre determinats mitjans de transport Sense cost 

Justificant pagament taxa d’inscripció Sense cost 

Justificant pagament tarifa T-0 Sense cost 

Full d’assentament 18,70 € 

Certificat de navegabilitat 74,63 €  

Llicència de navegació Sense cost 

Arrendament nàutic 

Declaració responsable de particulars i empreses d’arrendament nàutic Sense cost 

Sol·licitud d’Autorització de sortida – despatx Sense cost 

Assegurances Depenent de cada cas 

Títols professionals tripulants Depenent de cada cas 

Llista de tripulants Sense cost 

Taula 7. Documents necessaris pel registre i l’arrendament nàutic. Font: Pròpia 
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Capítol 5. Costos fixes 
Un cop realitzada la compra i fet el registre de l’embarcació (tenint en compte els costos derivats 

d’aquestes accions),  en aquesta secció es tindran en compte els costos fixes, és a dir, els costos que no 

es poden evitar i que sempre seran els mateixos, com ara l’amarratge, l’assegurança i les inspeccions a 

realitzar. 

5.1 Amarratge 

Degut als interessos que es pressuposen de la navegació per les Illes Balears i l’interès afegit de l’illa de 

Menorca anunciat a la introducció del treball, es considera ideal la opció del port de Maó com a port base 

d’aquesta embarcació. Aquest port està situat a la capital de l’illa, Maó, localitzada al extrem oriental de 

l’illa. És un port amb molt d’interès turístic i local i molta història, ja que l’illa de Menorca, antigament, va 

estar poblada per diverses civilitzacions. A destacar anglesos, francesos i musulmans. A part d’això, el port 

de Maó és el port natural més gran del mar Mediterrani i el segon més gran del món, darrere de “Pearl 

Harbour”, situat a Hawaii. 

 

Figura 15. Port de Maó. Font: Cruisemapper 

Les despeses d’amarratge suposaran la major part de costos fixes i depenen molt de la mida de 

l’embarcació. L’amarratge, tècnicament, és la quota que es paga al port o club marítim en qüestió, per a 

poder utilitzar les instal·lacions i serveis, com ara corrent elèctrica, aigua dolça, marineria, etc.  

Segons informació obtinguda del “Club Marítim de Maó”, es gestionen 48 amarratges, dels quals,  se’n 

disposen 13 de l’eslora de la nostra embarcació. D’aquests 13, 8 estan dedicats a embarcacions base, 

d’estada anual, i els altres 5 són de trànsit o temporals. 
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Figura 16. Logotip del Club Marítim de Maó. Font: CMMahón 

A continuació, s’indiquen els preus en funció dels diferents tipus d’amarratges: 

• Amarratge base: Consisteix en una estada anual, de gener a desembre, renovable anualment. Té 

un preu de 6.054,80 €/any. 

• Amarratge d’hivern: Estada mínima de 3 mesos i aplicable des de l’1 d’octubre  fins al 30 d’abril. 

Té un preu de 170,01 €/mes. 

• Amarratge de trànsit: Estada diària mínima d’un dia. El preu dependrà de la temporada en que es 

reservi: 

- Amarratge de trànsit temporada baixa (d’octubre a maig): 24,69 €/nit 

- Amarratge de trànsit temporada mitja (juny i setembre): 41,35 €/nit 

- Amarratge de trànsit temporada alta (juliol i agost): 58,00 €/nit 

Aquest preus són preus finals, amb l’IVA, electricitat, aigua i taxes inclosos. 

 

Figura 17. Amarratges del Club Marítim de Maó. Font: Portbooker 
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5.2 Assegurança 

Es tracta de l’assegurança necessària per a dur a terme l’activitat interessada. Com s’ha dit anteriorment, 

consta de dues assegurances. L’assegurança de responsabilitat civil i l’assegurança d’accidents de les 

persones embarcades, essent aquesta última obligatòria en embarcacions de llista sisena. El preu es 

mourà en funció d’una sèrie de paràmetres. Alguns a destacar són els següents: 

• Àmbit de navegació (Zona de navegació) 

• Tipus de matrícula 

• Capitania Marítima 

• Port base 

• Lloc d’hivernatge 

• Nombre i potència dels motors 

• Eslora de l’embarcació 

• Valor de l’embarcació 

• Nombre de places 

• Any de construcció 

• Participació en regates o competicions 

L’assegurança de responsabilitat civil cobreix els riscos de mort o lesions corporals de terceres persones, 

els danys materials i pèrdues econòmiques ocasionades a tercers i els danys a altres embarcacions. 

Aquesta pòlissa hauria d’incloure danys propis, danys a ocupants, assistència en navegació, assistència en 

viatge, reclamació de danys a tercers i defensa jurídica. 

Per altra banda, l’assegurança d’accidents de les persones embarcades és la que cobreix els hipotètics 

danys als clients. 

En l’àmbit de l’assegurança es procedeix a contactar amb l’empresa “Oller Brokers”, la qual és una 

empresa de corredoria i brokers d’assegurances. A l’Annex 6 del present treball, es pot consultar l’oferta, 

dividida en dues propostes. 

L’assegurança contractada és la primera proposta, ja que compleix tots els requisits pels quals ens 

interessa. En l’apartat 5.4 i en l’Annex 6 es poden conèixer més detalls de l’assegurança contractada com 

ara el preu d’aquesta. 

 

5.3 Inspecció Tècnica del Vaixell 
5.3.1 Què és la Inspecció Tècnica del Vaixell? 

La Inspecció Tècnica del Vaixell, o també expressada amb les sigles ITB, tracta d’una inspecció que, 

depenent del registre de l’embarcació, es passarà de forma més o menys periòdica. Els resultats d’aquesta 

inspecció sempre quedaran reflectits en el certificat de navegabilitat, el qual és expedit per l’administració 

marítima i serveix per acreditar que una embarcació d’esbarjo té el permís per navegar en aigües 

marítimes espanyoles.  

Podria ser considerat infracció greu o molt greu navegar amb el certificat caducat o sense ell, la realització 

d’obres de transformació o canvi de motor sense la respectiva autorització o amb infracció de la normativa 

que la regula i el falsejament de dades.  



Estudi de la viabilitat i explotació d’un iot de 38 peus 
 

 

 

 
44 

Aquesta inspecció s’aplica a tota la flota civil, la qual inclou vaixells mercants i embarcacions d’esbarjo i 

esportives.  

El “Real Decreto 1434/1999” estableix que dels reconeixements i inspeccions periòdics, intermedis i 

addicionals se n’encarregaran les entitats col·laboradores d’inspecció. Cal destacar que aquesta 

normativa és d’aplicació només a embarcacions d’esbarjo d’eslores compreses entre 2,5 i 24 metres i que 

no transportin més de 12 passatgers. La normativa que tracta de les inspeccions a la marina mercant és 

el “Real Decreto 2662/1998”. 

Fins el mes de març del 2000, totes les inspeccions d’embarcacions d’esbarjo anaven a càrrec de 

l’administració marítima. A partir d’aquesta data, només el reconeixement inicial és executat per aquesta 

administració. Totes les altres inspeccions són dutes a terme per les anomenades entitats col·laboradores 

d’inspecció (ECI). Aquestes entitats només se n’encarreguen d’inspeccionar embarcacions de llista sisena 

d’eslores compreses entre 2,5 i 24 metres i llista setena d’eslores compreses entre 6 i 24 metres.  

Segons la pàgina web del Ministeri de Foment, visitada el 23 de novembre de 2019, les entitats 

col·laboradores d’inspecció existents a Espanya actualment són: 

• EUROCONTROL, S.A. 

• ECA. ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.U (ECA) 

• INTERTEK IBÉRICA SPAIN, SLU 

• SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A. 

• APPLUS NORCONTROL, SLU 

• LABORATORIO DE CERTIFICACIONES VEGA BAJA, S.L. 

• OCA ICP S.A.U. 

• ALDAMAR INSPECCIÓN S.L. 

 

5.3.2 Tipus de reconeixements 

Segons la pàgina web del Ministeri de Foment25 i com ja s’ha dit anteriorment, existeixen diverses 

inspeccions. En la següent taula, es detallen els tipus de reconeixements, a qui van dirigits i la seva 

periodicitat. 

 

Tipus de reconeixements Llista Característiques Periodicitat 

Inicial Totes L >= 2,5 m 
Abans de l’expedició del 

certificat de navegabilitat 

 Periòdics 7ª 
L < 6 m Sense caducitat 

6 m <= L < 24 m Màxim 5 anys 

                                                           

 

 
25 Web Ministeri de Foment: https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/documentacion-administrativa/inspecciones-y-

certificado-de-navegabilidad/inspeccion-de-embarcaciones-de-recreo-itby-certificado-de-navegabilidad 
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6ª 2,5 m <= L < 24 m 

Intermedis 
7ª 

L >= 15 m Entre el 2on i el 3er any 

següents al 

reconeixement inicial o 

periòdic 

L <= 6 m (buc de fusta) 

6ª L >= 6 m 

Addicionals Totes 2,5 m <= L < 24 m  

Extraordinaris Totes 2,5 m <= L < 24 m  

Taula 8. Tipus de reconeixements. Font: Ministeri de Foment 

 

Com es pot extreure de la taula, existeixen inspeccions i reconeixements periòdics, intermedis, addicionals 

i extraordinaris. La periodicitat d’aquestes també es pot trobar a la quarta columna de la mateixa taula. 

A continuació, es detallaran els diferents reconeixements de forma breu: 

• Reconeixement inicial 

Com ja s’ha mencionat, el reconeixement inicial és l’únic reconeixement en què les ECI no hi tenen a 

veure. És obligatori superar-lo per tal de ser expedit el certificat de navegabilitat. No obstant, si 

l’embarcació consta de marcat “CE”, aquest certificat serà expedit de forma automàtica sense precisar 

d’aquest reconeixement.  

Aquesta inspecció tracta sobre la verificació de la normativa vigent en relació a la seguretat i la prevenció 

de la contaminació juntament amb la comprovació de l’estructura, màquines i equip.  

• Reconeixement periòdic 

Aquest reconeixement consisteix en les següents proves: 

- La inspecció del buc en sec i de l’equip amb l’objectiu de garantir el compliment de les normes 

especificades al certificat de navegabilitat juntament amb el bon estat de l’embarcació per a que 

pugui donar el servei en les millors condicions. 

- La inspecció meticulosa dels elements de salvament i seguretat, material nàutic i la resta d’equip.  

- La comprovació de que es troba tota la documentació exigida a bord, que inclou, entre altres, 

certificats, llibres de registre i manuals d’instrucció. 

- La comprovació de l’estat i funcionament de tots els components i equips especificats en el Annex 

II del RD 1434/199926. 

 

 

 

                                                           

 

 
26 Annex II del RD 1434/1999: Consisteix en l’explicació de tots els reconeixements que s’han de fer a components i equips de l’embarcació. 

Inclou buc i equip, maquinària principal i auxiliar, pals i eixàrcia, instal·lació elèctrica, radiocomunicacions, equip de salvament i contra incendis, 
material nàutic, llums de navegació, equip d’ancoratge i equip de prevenció d’abocaments. 
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• Reconeixement intermedi 

Aquest tipus de reconeixement consisteix en la inspecció dels diferents elements de l’embarcació, 

incloent l’obra viva. Té l’objectiu de garantir que es troba tot en un estat satisfactori. A més a més, es 

comprovarà que tots els equips estiguin treballant amb un bon funcionament. 

Segons la normativa, l’inspector profunditzarà fins que arribi a la conclusió de que l’embarcació estigui en 

bones condicions.  

• Reconeixement addicional 

Aquesta inspecció serà obligatòria si i només si l’embarcació pateix una reparació o canvi al seu buc, 

maquinària o equip, si pateix una varada o un abordatge, o bé si té una forta averia deguda a un temporal 

o altres efectes externs que puguin afectar a la seguretat de la navegació de l’embarcació. A continuació 

s’anomenaran els diferents casos degut als quals se sol produir aquest tipus de reconeixement: 

- Canvi de motor 

- Canvi de zona de navegació 

- Obres de reforma i/o reparació 

- Canvi de nombre de passatgers 

- Canvi de llista 

- Canvi o instal·lació de l’equip de radiocomunicacions 

 

• Reconeixement extraordinari 

Aquest tipus de reconeixement es durà a terme mitjançant un òrgan judicial i per resolució de la Direcció 

General de la Marina Mercant. Normalment passa quan es té coneixement de fets que puguin posar en 

perill la seguretat en la navegació d’aquesta embarcació o la contaminació del medi ambient. 

Una altra raó per a realitzar aquesta inspecció podria ser el fet de que aquesta embarcació no tingui el 

certificat de navegabilitat, bé perquè se li hagi retirat o bé perquè mai l’hagi obtingut. 

En aquesta inspecció es comprova que l’embarcació mantingui les condicions òptimes de navegabilitat i 

que compleixi tots els requisits pels que s’expedeix el certificat de navegabilitat, a més a més de 

comprovar que no s’hagi produït cap modificació o reparació no autoritzada. 

5.3.3 Resultats i documentació 

S’hauran de classificar les diverses deficiències que es trobin en funció de la gravetat i utilitzant els 

següents criteris: 

• Defectes molt greus: Que es comprometi la seguretat de la navegació, de les persones i/o del 

medi ambient. 

• Defectes greus: Que afectin o puguin afectar els següents temes: Assegurança, estanqueïtat, 

deformacions del buc, ventilació de la maquinària, sistema de govern, sistema de buidament, 

sistema de radiocomunicacions, equips de salvament, llums, bateries, soroll i gasos, equip nàutic, 

equip de contra incendis i sistema de prevenció d’abocaments. 

• Defectes lleus: Tots els altres defectes que no siguin ni molt greus ni greus.  
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Quan es dona per finalitzada la inspecció, s’ha d’emetre la documentació que ho corrobori. Depenent del 

tipus de reconeixement que s’hagi portat a terme, s’expedirà la següent documentació: 

• Periòdic/Intermedi: S’expedirà una ampliació del certificat de navegabilitat al propietari. 

• Addicional: S’expedirà un informe per part de la ECI a la Capitania Marítima corresponent. 

• Extraordinari: S’expediran dos documents. Una renovació del certificat de navegabilitat amb la 

mateixa vigència que el certificat que tenia establert del reconeixement anterior amb destinació 

al propietari de l’embarcació. També s’expedirà un comunicat detallat a l’òrgan judicial que ho 

hagi demanat. 

 

5.4 Resum dels costos fixes 

Amb la intenció d’agrupar informació, es proposa fer un resum genèric de tots els costos fixes que es 

trobaran en una embarcació. 

Els costos fixes estaran formats, inicialment, per l’amarratge. Tal com s’ha anunciat al corresponent 

apartat, s’ha pogut observar que el preu que s’haurà de pagar per l’amarratge al Club Marítim de Maó 

serà de 6.054,80 euros l’any. 

Pel que fa l’assegurança, es contracta amb un cost anual de 1.618,78 euros, mitjançant la companyia de 

brokers d’assegurances “Oller Brokers”. 

Tenint en compte les inspeccions tècniques de l’embarcació, que recordant, es tracta d’una embarcació 

amb una eslora total de 11,50 metres i llista sisena, s’hauran de realitzar les següents: 

• Inspecció intermèdia: Entre el 2on i 3er any després de ser expedit el certificat de navegabilitat. 

• Inspecció periòdica: Al 5è any després de ser expedit el certificat de navegabilitat. 

• Inspecció intermèdia: Entre el 2on i 3er any després de realitzar la inspecció periòdica anterior. 

• Inspecció periòdica: Al 5è any després de realitzar la inspecció periòdica anterior. 

Recordar que la inspecció inicial s’ometrà degut a que l’embarcació tindrà marcat “CE”, expedint-se el 

certificat de navegabilitat automàticament per l’administració marítima.  

A més a més, s’hauran de realitzar les respectives inspeccions addicionals i extraordinàries quan 

s’escaigui. 

S’ha arribat a la conclusió de que l’empresa que durà a terme les ITV de l’embarcació serà “SGS 

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.”, ja que és una empresa líder en el sector i té molta experiència 

en quant a embarcacions d’esbarjo. Visitant l’annex 4 es poden veure els fulls de seguiment oficials d’un 

inspector de SGS juntament amb una proposta econòmica realitzada per la mateixa empresa. El preu de 

cada inspecció seria de 453,64 euros. 
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Capítol 6. Costos variables 
En aquest capítol es detallaran els diferents costos variables que poden aparèixer en l’explotació d’una 

embarcació. Estan compostos per el consum de combustible i les operacions de manteniment o en dic 

sec. El manteniment serà de gran importància ja que si se’n fa un bon us, l’embarcació pot seguir 

perdurant al llarg del temps obtenint així el major benefici possible.  Aquests costos variables poden anar 

oscil·lant en funció de la utilització que es faci de l’embarcació, com ara la quantitat de combustible, les 

averies, etc. 

 

6.1 Combustible 

El combustible és un cost que depèn de l’ús que se li doni a l’embarcació. Quan es tracta d’una motora, el 

cost és molt més elevat que quan es tracta d’un veler, ja que les motores solen anar equipades amb més 

motors i molt més potents. En canvi, els velers en solen dur només un i poc potent, ja que el solen utilitzar 

només per entrar i sortir de port. En el present cas, com ja s’ha especificat en l’apartat 2.1 del treball, la 

citada embarcació consta d’un únic motor de gasoil, de la marca “Yanmar”, d’una potència de 39 CV. A 

simple vista, es pot veure que, deixant de banda que al ser un veler s’utilitzarà poc el motor, consumirà 

poc combustible. 

A continuació es mostra els tres tipus de gasoils que hi ha dedicats al transport marítim: 

• Gasoil Classe A: És el gasoil que utilitzen les embarcacions d’esbarjo a més de ser el que utilitzen 

també els vehicles urbans. És el de major qualitat i està més refinat. 

• Gasoil Classe B: També conegut com gasoil agrícola, és el gasoil que utilitzen els vaixells de pesca, 

comercial o transport. És de més baixa qualitat. 

• Gasoil Classe C: També anomenat gasoil de calefacció. És el que s’utilitza per les calderes. 

 

6.2 Manteniment 

En aquest apartat es tindran en compte tots els aspectes relacionats amb el manteniment, els quals 

majoritàriament seran a dic sec, com ara revisions periòdiques, canvis de pintura antifouling, canvis d’oli, 

canvis de filtre i alguna que altra averia. Un manteniment òptim d’una embarcació passa per realitzar una 

varada anual en sec.  

En aquesta varada es faran altres comprovacions: 

• Canvi de pintura antifouling si s’escau 

• Realitzar un manteniment a la teca27, la qual té un preu elevat i es recomana tenir-la ben 

mantinguda 

• Polir els acers inoxidables 

                                                           

 

 
27 Teca: Material del sòl de l’embarcació, típica en embarcacions a vela. 
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• Substitució dels ànodes de sacrifici28 

• Revisar les aixetes del fons 

• Revisar signes d’osmosis al buc 

• Revisar la botzina de l’eix del motor 

• Pintar cadena de l’àncora i els seus grillons 

• Fixació dels candelers29 de la coberta 

 

Figura 18. Sòl de teca d'un Oceanis 38.1. Font: Catàleg Oceanis 38.1 Beneteau 

6.2.1 Pintura antifouling 

Se sap des de temps enrere que el pitjor enemic del manteniment de les embarcacions és l’anomenat 

“fouling”, que és una capa d’algues i microorganismes que es forma a la obra viva del buc de totes les 

embarcacions. Aquesta capa incrustada al buc provoca alteracions en el rendiment, el qual es tradueix en 

un major consum de combustible. 

 

Figura 19. Buc amb una alta incrustació de microorganismes. Font: Fondear.org 

                                                           

 

 
28 Ànode de sacrifici: És un element que té la funció de protegir contra la corrosió a les estructures metàl·liques submergides gràcies a un sistema 

de protecció catòdic. 
29 Candelers: Elements metàl·lics situats verticalment a les bordes, popa i als costats de les embarcacions, amb la finalitat de recolzament. 
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Així doncs, la pintura antiincrustant o pintura “antifouling” és una pintura que actua com a recobriment 

del buc la qual té l’objectiu d’alentir el creixement d’algues i d’aquests microorganismes, és a dir, actua 

com una barrera contra la corrosió marina. Aquesta pintura provoca que hi hagi una millora en el flux 

d’aigua del voltant del buc, el que provoca que la velocitat i el rendiment general no s’hi vegi afectat. 

No obstant, la quantitat de fouling que tindrà el buc dependrà molt de la quantitat de temps que 

l’embarcació passi al mar, ja que si aquesta és remolcada i passa els dies a terra, tardarà molt més temps 

en empitjorar que una que està atracada tot l’any al port. 

 

Figura 20. Codast de popa amb corrosió. Font: Blog de "Cosasdebarcos" 

La fibra de vidre, és a dir, el tipus de material de l’embarcació del present treball, presenta molts 

avantatges respecte altres materials i per aquesta raó les embarcacions de fibra són tan populars 

actualment. Els principals aspectes positius que posseeix aquest tipus de material són el bon envelliment 

de la fibra de vidre i el manteniment poc costós. No obstant, també patirà incrustacions.  

El tipus de antifouling que es fa servir per a embarcacions de fibra de vidre és el autopolimentable. 

Aquesta pintura es caracteritza per una dissolució parcial de la pintura amb l’aigua. Mica en mica es van 

exposant les substàncies actives a la vegada que s’erosiona la capa de pintura antiincrustant. Un avantatge 

clar és el fet que no s’acumulin capes ja que el seu espessor es redueix amb el temps gràcies a la erosió 

de l’aigua.  

Normalment, en condicions normals, s’apliquen dues capes d’aquesta pintura per a que duri més, tenint 

en compte que cada una dura entre 3 i 5 mesos. Aquestes capes se solen aplicar cada any abans de 

començar la temporada alta, que aquí correspon a la temporada d’estiu. Malgrat això, hi ha casos en que 

s’ha d’allargar més la freqüència de pintat degut a falta de pressupost. 

6.2.2 Altres operacions de manteniment 

Tenint en compte altres aspectes de manteniment com averies, és possible que durant els primers anys 

no n’hi hagin. Per això, l’armador pot pensar que no li cal manteniment inicial. No obstant, això seria un 

error, ja que degut a que les màquines mai són perfectes i pateixen desgast, fatiga i altes pressions i 
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temperatures, sempre hi ha elements que se’n ressenten més. Així doncs, els motors han d’estar en 

constant revisió i manteniment, al llarg de tota la seva vida útil, el qual s’entén com a manteniment 

preventiu. 

Per això s’aconsella que s’ha de seguir les recomanacions del fabricant del motor i realitzar els canvis d’oli, 

de filtres, corretja d’alternador i bombes, i altres comprovacions que provinguin del motor. 

Dins del pla de manteniment anual també s’ha d’incloure la revisió de les bateries, elements electrònics i 

finalment elements de seguretat i pirotècnia. En aquest últim grup és important destacar el manteniment 

necessari de realitzar de la balsa salvavides, que es recomana enviar a una estació autoritzada per a la 

seva revisió. 

Ja per acabar, al tractar-se d’un veler, serà necessari enviar les veles a una persona amb coneixement i 

eines per a comprovar que les veles estiguin en bon estat. A més a més, s’haurà de comprovar l’eixàrcia 

ferma incidint en el seu tensat o substitució de qualsevol element que presenti indicis de desgast, i 

l’eixàrcia de labor reemplaçant els elements en mal estat com poden ser escotes, drisses, etc. 

 

Figura 21. Persona encarregada del bon manteniment de les veles, treballant. Font: Blog "Cosasdebarcos" 

 

6.3 Resum del manteniment  

Com es pot observar, l’embarcació del projecte, al ser una embarcació d’esbarjo, utilitzarà gasoil de Classe 

A. Després de consultar amb la gasolinera del Club Marítim de Maó que opera amb la marca “Repsol”, 

podem observar el següent preu, a data de 25 de novembre de 2019: 1,561 €/litre. 

També serà de gran importància conèixer quina és la velocitat de creuer de l‘embarcació. Aquesta 

velocitat és la velocitat constant i uniforme amb la que la relació de velocitat/consum serà òptima. 
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En el cas d’un Oceanis 38.1, la velocitat de creuer és de 5,65 nusos a 2049 rpm i consumeix 2,5 litres de 

gasoil/hora, mentre que la velocitat màxima és de 7,95 nusos a 3213 rpm i consumeix 10 litres de 

gasoil/hora (Veure Annex 5). No obstant tot això, el client serà l’encarregat del cost del combustible. 

Deixant de banda el combustible i tractant el tema de la pintura antifouling s’ha arribat a la següent 

conclusió:  

Després de buscar pintures antiincrustant autopulimentables, s’ha escollit la pintura “303 Antiincrustante 

Autopolimentable”, de l’empresa “Marlin Yacht Points”. Aquesta pintura té un volum de 10 litres i un preu 

de 370 euros. 

 

 

Figura 22. Figura 19. Pintura antiincrustant autopolimentable. Font: Web Marlin Yachts 

Aquesta pintura, tal com s’ha dit, s’aplicarà una vegada l’any i mitjançant dues capes. 

Tal com es pot apreciar en l’Annex 7, es pot veure una proposta econòmica pel que va al manteniment 

preventiu, revisió del motor i l’antifouling, gràcies a l’empresa “Nautic Center”, de Maó. El cost total 

d’aquesta tasca seria de 2.619,92 euros. 
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Capítol 7. El negoci 
En aquest capítol es vol descriure detalladament en què consisteix el negoci que es durà a terme 

mitjançant l’embarcació descrita en aquest projecte. Per tant, s’hauran d’identificar les diferències entre  

temporades, les tarifes i condicions, els requisits per a poder llogar-la i el manteniment rutinari, entre 

d’altres. 

7.1 El negoci a grans trets 

Com s’ha explicat anteriorment, aquest negoci consisteix en realitzar una explotació del tipus charter 

d’una embarcació de 38 peus. En altres paraules, consisteix en llogar l’embarcació a diferents clients al 

llarg de tot l’any. 

El negoci es realitzarà al port de Maó, a l’illa de Menorca, i depenent de l’època de l’any en que es vulgui 

llogar s’aplicarà una tarifa o una altra. 

Per a poder-la llogar, se li demanarà al client uns requisits mínims, per tal d’assegurar la màxima seguretat 

tant per a ell com per a l’embarcació, és a dir, per a l’armador o armadora. 

A part de tot l’anomenat en els paràgrafs superiors, per a tenir l’embarcació a punt i en condicions tot 

l’any, s’ha d’executar un manteniment rutinari com per exemple el baldeig. 

7.2 Les temporades 

Com ja s’ha dit, depenent de l’època de l’any en que es realitzi el lloguer, hi haurà una tarifa o una altra. 

Per a diferenciar aquestes tarifes apareixen les anomenades temporades, en les que en cadascuna s’hi 

trobarà una tarifa determinada. 

Les temporades descrites en aquest projecte seran les següents: 

• Temporada alta: Des de l’1 d’agost fins el 31 d’agost. 

• Temporada mitja-alta: Des de l’1 de juliol fins el 31 de juliol. 

• Temporada mitja: Des de l’1 de juny fins el 30 de juny i des de l’1 de setembre fins el 30 de 

setembre. 

• Temporada mitja-baixa: Des de l’1 d’abril fins el 31 de maig i des de l’1 d’octubre fins el 14 de 

novembre. 

• Temporada baixa: Des del 15 de novembre fins el 14 de març. 

El període comprès entre el 15 de març i el 31 de març és el període on es realitzarà el manteniment a dic 

sec. 

7.3 Les tarifes 

El cost del lloguer de l’embarcació en funció de cada temporada serà el següent: 

T. Alta T. Mitja-alta T. Mitja T. Mitja-baixa T. Baixa 

Dia Setmana Dia Setmana Dia Setmana Dia Setmana Dia Setmana 

810€ 3990€ 705€ 3520€ 600€ 3010€ 500€ 2485€ 395€ 1800€ 

Taula 9. Tarifes del lloguer de l'embarcació. Font: Pròpia 
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És possible seleccionar el lloguer d’aquesta embarcació durant un dia, uns quants dies o durant una 

setmana, ja que es vol ser flexible segons les necessitats de la clientela. A més a més, també s’ofereix la 

possibilitat de llogar l’embarcació per a dues setmanes o més. El preu d’aquesta tarifa s’hauria de 

concretar personalment amb l’empresa mitjançant una simple trucada o per correu electrònic. 

A part de les tarifes del lloguer de l’embarcació també s’oferiran unes tarifes extres, les quals tindran 

aquests costos: 

Patró Tovalloles Llençols 

220€/dia 15€/passatger 30€/cabina 

Taula 10. Tarifes extres. Font: Pròpia 

Aquestes tarifes extres, si interessen, s’hauran d’abonar en el mateix moment que el 60% del preu, tal 

com s’explica a continuació. 

7.4 Condicions i requisits 

A continuació es detallaran les condicions i els requisits que s’han de dispensar per a ser possible el lloguer 

de l’embarcació sense cap tipus de problema. 

Serà indispensable l’entrega d’un dipòsit o fiança, ja que si hi ha algun mínim problema estructural o 

mecànic degut a un mal funcionament per part del client, aquest s’haurà de fer càrrec de les 

conseqüències econòmiques. Aquest dipòsit serà de 1500€ i s’haurà d’abonar mitjançant targeta de crèdit 

el moment abans de realitzar-se l’entrega de l’embarcació al client. 

Les condicions del pagament també estaran estipulades. S’haurà d’abonar el 40% del cost del charter en 

el moment de fer la reserva i el 60% restant en el moment previ a l’entrega, que és quan es realitza també 

l’entrega del dipòsit. Recordar també que el client haurà de deixar el tanc de combustible en la mateixa 

condició en que se’l troba, la qual serà ple. 

Si per algun motiu el client estigués interessat en cancel·lar la reserva, s’hauria de fer amb una antelació 

de 15 dies naturals. Si el client cancel·lés amb 15 dies o més d’antelació, se li retornaria el 40% abonat 

anteriorment. En el cas de cancel·lar amb un termini inferior a 15 dies, el client perdria l’import del 40%. 

També existeix el servei de neteja, el qual no sempre s’acaba pagant. Si es considera que el client deixa 

l’embarcació en bon estat, en referència a l’embarcació en general però fent especial èmfasis en l’interior, 

el client no haurà de pagar aquest import. En canvi, si es considera que el client ha deixat l’embarcació en 

mal estat30, se li cobrarà l’import de servei de neteja, el qual serà de 120 euros. 

Com es pot veure en la taula 10, hi ha un cost extra que és el cost del patró. Aquest cost es deu a que un 

client que no disposi de títol nàutic no estigui privat de poder gaudir del charter nàutic. 

                                                           

 

 
30 S’entén per deixar l’embarcació en mal estat a que hi hagin taques a les catifes, vaixella per rentar, deixalles, taques inusuals a la fibra o a la 

teca o altres, provocats per un comportament incorrecte durant l’estada. 
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Al ser una embarcació d’entre 11 i 12 metres d’eslora, el títol mínim que s’ha de posseir serà el Patró 

d’embarcacions d’esbarjo amb atribució a vela31, o també conegut com a PER. No obstant, amb aquest 

títol només estaria permès navegar per les Illes Balears, ja que el títol permet navegar fins a 12 milles des 

de la línia de la costa. Si es realitzessin unes pràctiques complementàries de navegació a motor, es podria 

arribar a la península des de les Illes Balears. 

En el cas de tenir títols superiors al PER com ara el Patró de Iot o el Capità de Iot, els quals permeten 

navegar fins a 150 milles o sense limitació, respectivament, només caldria tenir l’atribució 

complementària a vela.  

Si es vol contractar el servei del patró, es podrà navegar lliurement fins a la península, ja que el patró32 

està en possessió del títol professional de Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo (PPER). No 

obstant, no es podrà arribar a Sardenya, per exemple, ja que l’embarcació no és de Categoria A. 

7.5 Manteniment rutinari 

Es realitzarà també un manteniment rutinari entre lloguer i lloguer, ja que sempre s’embrutarà 

mínimament l’embarcació. Aquest manteniment tindrà dos àmbits: L’interior i l’exterior. 

El manteniment interior inclou escombrar, passar l’aspiradora i canviar llençols. En aquesta part s’inclou 

també el fet de portar els llençols i tovalloles a rentar. 

El manteniment exterior inclou el baldeig. S’entén per baldeig rentar la coberta amb aigua dolça a pressió 

i a vegades amb l’ajuda de sabó, extraient, així, la sal aferrada en la navegació i la pols situada a coberta 

deguda a l’acció del vent. 

 

Figura 23. Baldeig de la coberta amb l'acció d'aigua a pressió. Font: Fondear.org 

L’objectiu del manteniment rutinari és que el client que es disposi a llogar l’embarcació, la trobi neta i en 

perfecte estat. 

L’encarregat de dur a terme aquest manteniment rutinari serà també el propietari de l’embarcació. 

                                                           

 

 
31 PER amb atribució a vela: S’entén per atribució a vela l’atribució complementària conseqüent a haver realitzat les pràctiques a vela amb les 

que es disposa de permís legal per a ser patró d’una embarcació a vela. 
32 El patró ofert en aquest negoci charter serà el propietari del negoci. 
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Capítol 8. La navegació 
Aquest capítol explicarà tot el que comprèn la navegació, com les zones de navegació, ports a destacar, 

meteorologia, etc. 

8.1 Zones de navegació 

Com bé s’ha arribat a la conclusió l’apartat 3.3 del present treball, aquesta embarcació es matricularà per 

la Categoria B, que és la categoria que compren des de la Zona de navegació 2 a la 7, habilitant així una 

navegació fins a 60 milles nàutiques des de la línia de la costa. 

Tot i que l’embarcació podria navegar per altres zones, les principals zones de navegació on es preveu que 

navegui aquesta embarcació seran les Illes Balears, la costa catalana i la costa de València. 

El port base, com ja se sap, serà el port de Maó. El port de Maó és un port molt ampli i llarg, on trobarem 

un tràfic abundant, especialment a la temporada d’estiu. Com s’ha especificat en el punt 5.3, existeix una 

gasolinera al port on es podrà omplir el dipòsit de combustible.  

A continuació es mostra una figura on es pot veure l’àrea d’influència en quant a la navegació de 

l’embarcació. 

 

 

Figura 24. Àrea d'influència en la navegació. Font: Pròpia 
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8.2 Ports a destacar 

Es recorda que els amarratges transeünts aniran a càrrec del client. A continuació es dona un llistat de 

ports accessibles als quals és molt possible arribar. 

8.2.1 Ports de Menorca 

A part de Maó, que és el port on es tindrà l’amarratge base el qual serà gratuït pel client sempre que es 

vulgui, hi ha una sèrie de ports menorquins a destacar: 

• Port de Ciutadella 

• Port de Fornells 

8.2.2 Mallorca 

A Mallorca s’hi trobarà més diversitat en quant a ports, ja que és una illa molt més àmplia. Alguns ports a 

destacar podrien ser els següents: 

• Palma de Mallorca 

• Alcúdia 

• Pollença 

• Sóller 

• Andratx 

• Manacor 

8.2.3 Eivissa i Formentera 

També anomenades “Les illes Pitiuses”, són unes illes petites en comparació a Mallorca però no menys 

recorregudes. S’hi trobaran una menor quantitat. Els ports més importants són: 

• Eivissa 

• Sant Antoni de Portmany 

• Santa Eulària des Riu 

• Port de La Savina (Formentera) 

8.2.4 Costa Catalana 

En aquesta franja de la costa de la península s’hi trobaran molts amarratges, ja que a Catalunya s’hi troba 

una gran concentració de negoci marítim de caire d’esbarjo. La costa catalana es pot dividir en quatre 

parts, que són la costa Brava, que va des del nord fins a Blanes, la costa del Maresme, la costa del Garraf 

i la costa Daurada. Els ports més important d’aquesta costa són els següents: 

• Port de la Selva (Brava) 

• Cadaqués (Brava) 

• L’Estartit (Brava) 

• Palamós (Brava) 

• Sant Feliu de Guíxols (Brava) 

• Arenys de Mar (Maresme) 

• Mataró (Maresme) 
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• Masnou (Maresme) 

• Barcelona 

• Port Ginesta (Garraf) 

• Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

• Tarragona (Daurada) 

• Cambrils (Daurada) 

• Sant Carles de la Ràpita (Daurada) 

8.2.5 Costa valenciana i murciana 

Malgrat quedar aquesta costa més lluny, pot ser de gran interès navegar per aquesta zona per algun tipus 

de persones. Seguidament s’anomenen els ports més importants d’aquesta regió: 

• Benicarló 

• Grau de Castelló 

• Borriana 

• Port de Sagunt 

• Port de València 

• Port de Dènia 

• Port d’Alacant 

8.3 Distàncies de referència 

A continuació es citen algunes distàncies entre ports de cara a tenir unes referències pel que fa a la 

navegació. Els ports inclosos en aquest apartat són els següents: 

Distàncies 

en nm33 
Maó Palma Alcúdia Eivissa 

La 

Savina 
Cadaqués 

Sant 

Feliu 
Barcelona Vilanova Tarragona València 

Maó X 107 64 153 173 155 131 133 149 167 227 

Palma 107 X 92 70 95 195 162 128 126 127 140 

Alcúdia 64 92 X 125 154 151 121 104 114 117 181 

Eivissa 153 70 125 X 41 225 191 152 145 140 112 

La Savina 173 95 154 41 X 246 211 169 158 148 90 

Cadaqués 155 195 151 225 246 X 36 83 102 131 244 

Sant Feliu 131 162 121 191 211 36 X 45 67 95 208 

Barcelona 133 128 104 152 169 83 45 X 21 48 162 

Vilanova 149 126 114 145 158 102 67 21 X 25 142 

Tarragona 167 127 117 140 148 131 95 48 25 X 123 

València 227 140 181 112 90 244 208 162 142 123 X 

Taula 11. Distàncies de referència mesurades en milles nàutiques. Font: Pròpia 

                                                           

 

 
33 Nm: Milles nàutiques. És una mesura de distància comú en el transport marítim. Una milla nàutica equival a 1,852 quilòmetres. 
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8.4 Meteorologia 

La meteorologia és l’aspecte més rellevant a l’hora de planificar una ruta, sobretot quan és una travessia 

llarga, com ara creuar el canal de Menorca34 o anar des de Maó fins a Barcelona. 

Actualment es poden trobar un gran ventall de mètodes per tal de conèixer la present i futura 

meteorologia. En gran part degut a l’avenç de les noves tecnologies telefòniques amb les quals es poden 

realitzar cerques immediates del temps i des de qualsevol punt, amb l’únic requeriment de tenir cobertura 

telefònica. 

8.4.1 Categoria de disseny 

En referència a la categoria de disseny de l’embarcació, tal com s’ha conclòs en l’apartat 3.3, les condicions 

meteorològiques més adverses a les que es podria enfrontar aquesta embarcació són aproximadament 

35 nusos de vent i onades amb una altura de 4 metres. 

No obstant, com s’ha pogut observar en les figures 10 i 11 de l’apartat 3.3, les probabilitats d’assolir 

aquestes condicions extremes són mínimes. 

Mitjançant les eines que es presenten en els apartats i subapartats provinents, es podrà saber si és 

recomanable de cara a la seguretat sortir o no a navegar.  

8.4.2 Instruments comuns 

Deixant de banda els telèfons mòbils, les embarcacions modernes d’avui en dia solen comptar amb 

plotters35 i navegadors electrònics que tenen la meteorologia adoptada en el seu sistema de dades. 

No obstant, tenint en compte mètodes més tradicionals, apareixen els mètodes següents: 

• Pilot Charts: Els pilot charts són un tipus de cartes marítimes que, a diferència de les cartes 

nàutiques, no tenen la finalitat de situar l’embarcació i traçar derrotes, sinó que tenen l’objectiu 

d’informar al lector de la meteorologia que l’envolta en funció del punt geogràfic on està. 

Aquestes cartes treballen amb probabilitats estudiades amb terminis llargs, que poden ser d’anys, 

i no són fiables en la totalitat, ja que depenen d’estudis de probabilitats. No obstant, segueixen 

essent molt segures i són de gran importància. 

                                                           

 

 
34 Canal de Menorca: És el canal o zona compresa entre Menorca i Mallorca. 
35 Plotters: És un aparell electrònic situat al pont de comandament el qual combina diverses funcions com ara GPS, sonda i cartes electròniques. 
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Figura 25. Pilot chart del Mediterrani. Font: Web fondear.org 

En aquestes cartes s’hi pot trobar informació del dia en qüestió de l’ordre de rumbs de vent predominants, 

corrents abundants i altures significatives d’onades. 

• NAVTEX: El Navtex (de l’anglès “Navigational Text Messages) és un aparell electrònic que permet 

la recepció de qualsevol alerta meteorològica, com ara canvis del temps, informació sobre 

marees, etc.  

Aquest instrument, que està situat en el pont de comandament, és molt útil en navegacions 

llargues com ara travessies en les que es creua el mar Balear. En aquest tipus de travessies 

s’agraeix molt el fet de rebre informació constantment sobre la meteorologia actual i per venir. 

 

 

Figura 26. Navtex. Font: web "seaworldwide.es" 
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8.4.3 Informació meteorològica genèrica 

Com ja es coneix, el Mar Mediterrani és un mar tancat en comparació amb l’oceà Atlàntic. Això fa que les 

marees siguin molt més reduïdes que a Galicia, per exemple, i que hi hagi menys mar de fons acumulada, 

a causa del menor fetch36 existent. 

Malgrat aquestes característiques, les quals solen ser positives per a un navegant a creuer, no s’ha 

d’arribar a pensar mai en la impossibilitat d’un temporal. 

La possibilitat d’onades grosses i grans intensitat pot ser menor que altres llocs però segueixen existint. 

Molts són aquells que han sortit confiats a la mar i s’han acabat trobant forts vents havent de tornar a 

enrere o refugiar-se en ports de refugi. 

 

Figura 27. Gran borrasca en el Mar Mediterrani. Font: web "tiempo.com" 

No obstant, en el cas de Menorca és una mica diferent. L’illa de Menorca es tracta d’una illa peculiar en 

la meteorologia, ja que al ser l’illa més septentrional de les Illes Balears, rep el vent provinent del nord 

sense cap mena de protecció. 

Observant el mapa es pot veure com al nord de Menorca està situat el Golf de Lleó, el qual és una immensa 

entrada en la qual hi ha una confrontació entre els Pirineus i el sud-est de França, el qual és pla. Aquest 

fet geogràfic provoca una acceleració de les borrasques provinents del nord d’Europa les quals es 

dirigeixen directament cap a l’illa de Menorca. 

Per aquest fet, arreu de l’illa de Menorca és de sobres conegut el vent del nord, o també anomenat 

“Tramuntana”. Aquest vent, normalment, porta inestabilitat meteorològica i no és recomanable sortir a 

navegar. Per contrapartida, quan bufa la tramuntana, la costa sud sol estar calmada. 

Com a conclusió d’aquest apartat, és sempre important informar-se sobre la meteorologia provinent 

abans de realitzar una travessia mitjançant la comparació de uns quants mètodes o medis, ja que 

actualment és possible i de gran facilitat. 

                                                           

 

 
36 Fetch: És la longitud de la zona marítima on el vent bufa amb la mateixa direcció. 



 

 

 

 

65 

Capítol 9. La viabilitat del negoci 
En aquest capítol es realitzarà un estudi a nivell econòmic en el qual s’inclouran apartats com ara la 

balança econòmica, el temps d’amortització i la viabilitat del negoci. 

Aquesta part és de caràcter rellevant ja que és un indicador del negoci amb el qual es podrà veure si val 

la pena apostar-hi o no. Dir que, a més de ser l’últim pas del projecte, és una part que s’abastirà de 

informació obtinguda en gairebé tots els capítols anteriors. 

9.1 Balança econòmica 

Aquest apartat té com a objectiu la creació d’una taula que reflecteixi tots els costos i despeses. Es tindran 

en compte aquests aspectes: 

• El cost en títols nàutics de la tripulació serà nul ja que es considera que s’acaben d’obtenir i tenen 

una caducitat d’uns quants anys. 

• S’ometrà el cost del material requerit per la Categoria de Disseny B (veure capítol 3) ja que, en el 

moment de la compra, l’embarcació ja està equipada. No obstant, el material s’haurà d’anar 

renovant cada any depenent de la seva caducitat. 

9.1.1 Despeses 

Adquisició 

Compra 207.320 € 

Registre 

Sol·licitud MMSI 52,25 € 

Full d’Assentament 18,70 € 

Certificat de Navegabilitat 74,63 € 

Manteniment 

Amarratge 6.054,80 € /any 

Assegurança 1.618,78 € /any 

ITV 181,45 € /any 

Antifouling 
2.619,92 € /any 

Varada i Revisió motor 

Sou del propietari i patró 40.000 € /any 

Taula 12. Despeses. Font: Pròpia 

Amb aquesta taula es pot veure que hi hauran els següents costos totals: 

Costos totals 

Cost inicial 207.465,58 € 

Cost anual 50.474,96 € 

Taula 13. Costos totals. Font: Pròpia 
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Per a conèixer la totalitat dels ingressos s’han realitzat una sèrie de càlculs els quals, de manera 

simplificada, es poden observar en les següents taules 13 i 14. 

Aquestes taules s’han basat en unes hipòtesis basades en la quantitat de lloguers per cada temporada. 

S’ha suposat el següent pel que fa els extres: 

• Servei de patró: Un 25% dels charters requeriran d’aquest servei. 

• Servei de tovalloles: Un 35% dels charters requeriran d’aquest servei. 

• Servei de llençols: Tots els charters amb estada superior a 1 dia requeriran d’aquest servei. 

• Servei de neteja: Un 15% dels charters requeriran d’aquest servei. 

• S’ha suposat una mitjana de 6 el nombre de passatgers. 

 

Temporada Dies totals 

temporada 

Setmanes 

contractades 

4 dies 

contractats 

3 dies 

contractats 

2 dies 

contractats 

1 dia 

contractat 

Dies totals 

contractats 

Alta 31 2 3 0 0 1 27 

Mitja Alta 31 2 2 0 2 1 27 

Mitja 60 3 4 3 3 0 52 

Mitja Baixa 106 3 6 5 7 6 80 

Baixa 118 0 0 0 10 20 40 

Total 346 10 15 8 22 28 226 

Taula 14. Taula ingressos I. Font: Pròpia 

 

Temporada 
Ingrés setmana 

(€) 
Ingrés Dia (€) 

Ingrés sense 

extres (€) 

Ingressos extres 

(€) 

Ingressos 

totals (€) 

Alta 3990 810 11220 1932 13152 

Mitja alta 3520 705 10565 2011,5 12576,5 

Mitja 3010 600 15030 3893,5 18923,5 

Mitja baixa 2485 500 19455 6366,5 25821,5 

Baixa 1800 395 11850 3985 15835 

Total 14805 3010 68120 18188,5 86309 

Taula 15. Taula ingressos II. Font: Pròpia 

Mitjançant aquesta última taula es poden trobar els ingressos totals següent: 

 

Ingrés total (€)/any 

86.309 

Taula 16. Ingrés total. Font: Pròpia 
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9.2 Temps d’amortització 

Després de calcular les despeses i els ingressos, s’ha de trobar el guany o benefici net. Tenint en compte 

les taules 13 i 16, es pot trobar el benefici net anual, que té un valor de 35.834,05 €. A mesura que passin 

els anys, s’anirà reduint el deute fins arribar a tenir uns beneficis generals positius, tal com es pot observar 

a la següent taula: 

Benefici net (€) 

Any 1 -171.631,54 

Any 2 -135.797,48 

Any 3 -99.963,43 

Any 4 -64.129,38 

Any 5 -28.295,33 

Any 6 +7.538,72 

Taula 17. Amortització. Font: Pròpia 

La conclusió que se’n pot treure d’aquesta taula és que el temps d’amortització seria gairebé 6 anys. A 

partir del sisè any, només hi haurien beneficis. 
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Conclusions 
A continuació es detallen les conclusions de tots i cada un dels capítols. 

Pel que fa al capítol de Característiques de l’embarcació: 

• L’embarcació en qüestió és el veler creuer Oceanis 38, de l’empresa Beneteau. 

• La distribució en interiors que s’ha escollit ha estat la opció que disposa de 3 cabines, 2 banys i 

una cuina llarga. Interessa obtenir beneficis del negoci proposat i es creu que aquesta distribució 

és la que més rendiment es pot treure. 

Pel que fa al capítol de Equipament: 

• El veler s’equiparà amb la Categoria de disseny B. És a dir, legalment l’embarcació podrà viatjar 

fins a 60 milles nàutiques des de la línia de la costa. Les condicions meteorològiques màximes 

seran vents d’escala Beaufort 8, que corresponen entre 34 i 40 nusos, i onades fins a altures de 4 

metres.  

Pel que fa al capítol de Adquisició i registre de l’embarcació: 

• Normalment, quan es vol matricular una embarcació es demana una gran varietat d’informació i 

documentació. No obstant, al tractar-se primer d’una embarcació de nova construcció i, segon, 

d’una embarcació amb ànim de lucre, el llistat de documents requerits augmenta. 

• Al ser una embarcació d’eslora menor a 12 metres, podria comptar amb un gran avantatge, que 

consisteix en la exempció d’abanderament i matriculació. No obstant, degut a que es pretén 

registrar-la en llista sisena incloent-hi tripulació professional, no podrà comptar amb aquest 

avantatge. 

• Degut al fet de ser matriculada en llista sisena, aquesta embarcació està exempta de pagar 

l’important i conegut impost de matriculació. 

• També és important destacar la importància de la contractació de les dues assegurances per a 

poder dur a terme el negoci sense cap problema, a més de complir amb tots els altres requisits. 

Pel que fa al capítol de Costos fixes: 

• Els costos fixes estaran formats per l’amarratge, l’assegurança i les inspeccions i reconeixements 

a complir al llarg de la vida de l’embarcació. Majoritàriament seran costos anuals, excepte alguna 

inspecció. 

• Pel que fa a les empreses contractades, s’han escollit les següents: “Club Marítim de Maó” per 

l’amarratge, “Oller Brokers” per l’assegurança i “SGS” per les ITV. 

Pel que fa al capítol de Costos variables: 

• Els costos variables estan dividits en dos, que són el combustible i el manteniment en dic sec, que 

correspon a la pintura antifouling, la varada, les revisions del motor i les renovacions de les peces 

que es vagin deteriorant. 

• En aquest capítol s’han englobat els costos en una sola empresa, la qual s’encarregarà de tot el 

manteniment de forma anual. Aquesta empresa és “Nautic Center”, situada al mateix port de 

Maó. 
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• El combustible serà un cost que assumirà el mateix client, independentment del preu del servei 

de charter. 

Pel que fa al capítol de El negoci: 

• El negoci d’aquesta embarcació serà un servei del tipus charter i es realitzarà durant tot l’any 

tenint el port de Maó de port base. 

• Depenent de l’època de l’any o temporada en que es vulgui llogar, les tarifes variaran. 

• Poden aparèixer costos extra pel client si es vol patró, tovalloles, llençols i també un servei de 

neteja. 

• Per a poder llogar l’embarcació sense patró s’hauran de complir uns requisits mínims. 

• Es realitzarà un manteniment entre servei i servei per tal de que l’embarcació estigui en les millors 

condicions. 

Pel que fa al capítol de La navegació: 

• Tenint en compte que l’embarcació està matriculada per a la Categoria de disseny B, no es podrà 

realitzar una navegació lliure, ja que la distància màxima d’allunyament de la costa no pot ser 

superior a 60 milles. No obstant, es podrà navegar lliurement entre les Illes Balears i la costa 

catalana i valenciana. 

• A part del port base, hi ha una gran varietat de ports d’interès per la zona anomenada al paràgraf 

anterior. 

• És de gran importància assegurar-se d’unes segures condicions meteorològiques per tal de fer 

una travessia. 

Pel que fa al capítol de La viabilitat del negoci: 

• Englobant tots els costos i ingressos que genera aquest negoci, es pot afirmar que, tenint en 

compte els requisits i condicions que planteja aquest projecte, el negoci s’amortitzarà en un 

temps que rondarà els 6 anys. 

• Així doncs, s’afirma que el negoci és viable. 

Generalitzant, l’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau era comprovar que un negoci creat des de 

zero fos viable. Aquest objectiu s’ha complert, ja que tenint en compte les circumstàncies detallades als 

capítols, com ara el tipus d’embarcació, el port base i les tarifes, s’ha arribat a la conclusió de que en sis 

anys el negoci ja començaria a obtenir beneficis. 

Per altra banda, m’agradaria recalcar la importància dels coneixements obtinguts al llarg del meu estudi 

del grau en “Nàutica i Transport Marítim”, ja que per tot el relacionat amb la normativa d’equipament, 

zones de navegació, registre i abanderament de l’embarcació, entre altres, han estat de gran rellevància. 
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Annex 1. Normativa del material de 

seguretat 

A continuació, s’exposa el material de seguretat segons la normativa del document oficial “Orden 

FOM/1144/2003 del 28 de abril”. 

A1.1 Elements de Salvament 

A1.1.1 Balses Salvavides 

Totes les embarcacions que naveguin dins de les zones de navegació 1, 2 i 3. Hauran de portar una o varies 

balses salvavides pel total de les persones permeses a bord. Les característiques de la/es balsa/es hauran 

d’indicar-se en el Certificat de Navegabilitat. 

Les balses seran revisades anualment, havent-se de realitzar la primera revisió al any d’entrada en servei 

de la balsa i, en tot cas, abans dels dos anys a contar des de la data de fabricació. Les balses seran revisades 

en una estació de servei autoritzada per la administració i segons procediments i instruccions del 

fabricant. 

La prova hidràulica dels cilindres d’inflat es farà mínim cada cinc anys, a contar des de la data de fabricació. 

En qualsevol cas, es farà aquesta prova abans de cada recàrrega després de l’ús o quan s’apreciï, després 

de cada revisió anual, una pèrdua de pes de gas major del 5% o de 250 grams si aquest valor és menor. 

Cada 6 anys des de la fabricació, la balsa serà sotmesa a una prova de sobrepressió de servei indicada pel 

fabricant, durant 30 minuts, seguida d’una prova de manteniment de sis hores a la pressió de servei, al 

final de la qual, la caiguda de pressió no ha de ser superior al 30%. En qualsevol cas, si, durant una revisió 

anual, s’observa un especial deteriorament de la balsa, es procedirà, una vegada informat el propietari, a 

realitzar una prova de sobrepressió indicada. Si el propietari no presta la seva conformitat a la realització 

d’aquesta prova, no se li estendrà el corresponent Certificat de Navegabilitat. 

Les balses podran ser dels següents tipus: 

a) SOLAS, homologada per la DGMM. 

b) SOLAS, homologada per un organisme notificat amb la marca de roda de timó. 

c) NO SOLAS, per no complir algun dels requisits SOLAS, sempre que siguin homologats per la 

DGMM, per no considerar-les equivalents i aptes per la navegació en les zones 1, 2 i 3. 
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d) ISO 9650 37o una altra normativa existent, sempre que siguin homologades per la DGMM, per 

considerar-les aptes per la navegació 2 i 3. 

Les balses SOLAS o equivalents, en navegacions en zona 1, portaran un paquet d’emergència tipus A de 

SOLAS. Les balses en navegacions en zones 2 i 3, duran un paquet d’emergència tipus B de SOLAS. 

 

Figura A 2. Balsa salvavides amb la marca del timó. Font: Catàleg “nautilus21” 

 

A1.1.2 Armilles salvavides 

Les embarcacions que naveguin en la zona 1 portaran com a mínim una armilla salvavides per persona 

autoritzada, més un 10% del total. 

Les embarcacions que naveguin en les zones de 2 a 7, duran com a mínim una armilla salvavides per 

persona autoritzada. 

Es proporcionaran armilles salvavides pel 100% de nens a bord. 

Les armilles salvavides inflables seran revisades anualment en una estació de servei autoritzada. 

Les armilles salvavides podran ser del tipus: 

a) SOLAS, homologada per la DGMM. 

b) SOLAS, homologada per un organisme notificat amb la marca de roda de timó. 

c) “CE”, homologat per un organisme notificat d’acord amb el Real Decret 1407/1992. 

La flotabilitat requerida en les armilles de marcat “CE”, s’indica en el quadre resum del punt següent. 

                                                           

 

 
37 ISO 9650: Norma internacional alternativa. Parla sobre les balses salvavides a la nàutica d’esbarjo. 
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Figura A 3. Armilla salvavides de 150N. Font: Catàleg “francobordo” 

A1.1.3 Cèrcols salvavides 

Les embarcacions que naveguin en la Zona 1 portaran un mínim de dos cèrcols salvavides, un dels quals 

portarà llum i ravissa38. 

Les embarcacions que naveguin en les zones 2 a 4 duran un cèrcol amb llum i ravissa. 

Els cèrcols podran ser del tipus: 

- SOLAS, homologat per la DGMM. 

- SOLAS, homologat per un organisme notificat amb la marca de roda de timó. 

- “CE”, homologat per un organisme notificat d’acord amb el Real Decret 1407/1992. 

Element 
Zona de Navegació 

1 

Zona de 

Navegació 2 

Zona de 

Navegació 3 

Zona de 

Navegació 4 

Zona de 

Navegació 5, 6, 

7 

Balses 

Salvavides 

100% persones 

SOLAS 

100% persones 

SOLAS o ISO 9650 

100% persones 

SOLAS o ISO 

9650 

NO NO 

Armilles 

Salvavides 

110% persones 

SOLAS o CE (275N) 

100% persones 

SOLAS o CE 

(150N) 

100% persones 

SOLAS o CE 

(150N) 

100% persones 

SOLAS o CE 

(150N) 

100% persones 

SOLAS o CE 

(100N) 

                                                           

 

 
38 Ravissa: Corda taronja de polietilè flotant que subjecta el cèrcol salvavides. 
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Cèrcols 

Salvavides 
2 1 1 1 NO 

Taula A 1. Alguns elements en funció de les Zones de navegació. Font: Ordre FOM/1144/2003 

 

A1.1.4 Senyals d’auxili 

Tota embarcació d’esbarjo haurà de disposar de les senyals pirotècniques d’auxili que s’indiquen a la taula 

següent, en funció de la Zona de navegació assignada. 

 

Classe de Senyal 
Zona de 

Navegació 1 

Zona de 

Navegació 

2 

Zona de 

Navegació 3, 

4 

Zona de 

Navegació 5, 

6 

Coets amb llum vermella i 

paracaigudes 
6 6 6 - 

Bengales de mà 6 6 6 3 

Senyals fumígenes flotants 2 2 1 - 

Taula A 2. Senyals d'auxili en funció de les Zones de navegació. Font: Ordre FOM/1144/2003 

Totes les senyals hauran d’estar homologades, d’acord amb l’establert al Real Decret 809/1999, del 14 de 

maig. 

 

A1.2 Equip de navegació 

A1.2.1 Llums i marques de navegació 

Les llums i marques de navegació hauran d’ajustar-se al conveni RIPA39, 1972, i les seves modificacions 

posteriors. 

Les llums de navegació podran acceptar-se si han estat homologades per qualsevol país de la Unió 

Europea. 

A1.2.2 Línies de fondeig 

Totes les embarcacions hauran de disposar d’una línia de fondeig tal que la seva longitud no podrà ser 

inferior a cinc vegades la seva eslora. 

La longitud del tram de cadena serà, com a mínim, igual a la eslora de l’embarcació. 

No són admissibles cadenes ni cordes empalmades sense grilló. 

                                                           

 

 
39 RIPA: Reglament Internacional dedicat a la Prevenció d’Abordatges. COLREG en anglès. 
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A la taula següent, s’indiquen els diàmetres de cadena i de corda i el pes de l’àncora que cada embarcació 

haurà de dur en funció de la seva eslora. 

 

Eslora (m) Pes de l’àncora (kg) Diàmetre de cadena (mm) Diàmetre de corda (mm) 

3 3,5 6 10 

5 6 6 10 

7 10 6 10 

9 14 8 12 

12 20 8 12 

15 33 10 14 

18 46 10 14 

21 58 12 16 

24 75 12 16 

Taula A 3. Característiques línies de fondeig. Font: Ordre FOM/1144/2003 

Les cadenes han de ser d’acer galvanitzat o equivalent, amb el diàmetre indicat a la taula i mesurat d’acord 

a la norma EN 2456540. 

El diàmetre de la corda està referit a cordes de niló; en tot cas la seva càrrega de ruptura serà major que 

la de la cadena. 

 

Figura A 4. Línia de fondeig. Font: masmar.net 

                                                           

 

 
40 EN 24565: Norma UNE que parla de les cadenes de les àncores en embarcacions d’esbarjo. 
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El pes de les àncores indicat a la taula correspon a àncores d’alt poder de clavament (amb una tolerància 

del 10%), pel que el pes s’ha d’augmentar en un terç en altres tipus d’àncores. El pes de l’àncora podrà 

dividir-se en dues àncores, essent el pes de l’àncora principal no menor del 75% del pes total. 

Per eslores intermèdies a les indicades a la taula s’interpolaran els valors. 

En el nostre cas, com tenim una eslora de 11,50 metres, agafarem els valors que corresponen a eslores 

de 12 metres per seguretat. És a dir, per a L=12m, tenim que la massa de l’àncora ha de ser com a mínim 

de 20 kg, el diàmetre de la cadena 8 mm i el diàmetre de la corda 12 mm. Afegint la tolerància del 10 % al 

pes de l’àncora, s’obtindrà un pes de 22 kg. Es tindrà en compte també que la cadena ha de ser d’acer 

galvanitzat i la corda de niló. La longitud de la línia del fondeig ha de ser 5 vegades l’eslora, és a dir 60 

metres. Si la longitud de cadena és de 12 metres, queda que la de la corda ha de ser com a mínim de 48 

metres. 

A1.2.3 Material nàutic 

Les embarcacions d’esbarjo, hauran de disposar del material nàutic que s’assenyala en la taula següent. 

La relació de la taula no és limitativa, podent-se disposar d’elements que corresponguin a zones de 

navegació superiores a la seva pròpia. 

 

Material 
Zona de Navegació 

Requisits 
1 2 3, 4 5, 6, 7 

Compàs41 1 1 1  a) 

Corredora42 1 1   b) 

Sextant43 1    c) 

Cronòmetre 1     

Compàs de puntes 1 1    

Transportador 1 1    

Regla de 40 cm 1 1    

Prismàtics 1 1 1   

Cartes i llibres nàutics 1 1 1  d) 

Botzina de boira 1 1 1 1 e) 

Baròmetre 1 1    

Campana o similar 1 1 1  f) 

                                                           

 

 
41 Compàs: Brúixola o agulla magnètica aplicada a la nàutica. 
42 Corredora: Aparell de mesura que indica la velocitat a la que va l’embarcació sobre l’aigua.  
43 Sextant: Instrument manual i mecànic que permet trobar l’altura dels astres amb l’objectiu de seguir una navegació astronòmica. 
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Pavelló nacional44 1 1 1 1  

Codi de banderes 1 1   g) 

Llanterna estanca 2 2 1  h) 

Diari de navegació45 1     

Mirall de senyals 1 1 1 1  

Reflector de radar46 1 1 1  i) 

Codi de senyals 1 1 1 1 j) 

Taula A 4. Diferent material nàutic en funció de les Zones de navegació. Font: Ordre FOM/1144/2003 

 

Figura A 5. Compàs de marcacions. Font: Pròpia 

 

                                                           

 

 
44 Pavelló nacional: Bandera del país on s’està navegant que ha de portar l’embarcació 
45 Diari de navegació: Llibre o diari que el capità ha d’anar emplenant diàriament. Se’n apunta tot. 
46 Reflector de radar: Objecte situat normalment a certa altura dedicat a reflectir ones de radar per tal d’aparèixer en els radars de vaixells 

emissors. 
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Figura A 6. Reflector de radar. Font: Pròpia 

Requisits: 

a) Compàs 

- Les embarcacions que naveguin en les zones 1 i 2, hauran de dur un compàs de govern amb 

il·luminació i un compàs de marcacions. A més a més, haurà d’existir a bord una tauleta de 

desviaments que es comprovarà cada cinc anys. 

- Les embarcacions que naveguin en les zones 3 i 4 hauran de dur un compàs de govern. 

- En tots els casos, s’evitaran les accions pertorbadores sobre el compàs, tals com les derivades 

d’instal·lacions radioelèctriques o circuits elèctrics. 

- El compàs podrà ser el compàs magnètic o el compàs per bots salvavides regulat al annex A.1 

del RD 809/1999. 

 

 

Figura A 7. Compàs nàutic. Font: Pròpia 
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b) Corredora 

- Serà d’hèlix, elèctrica o de pressió, amb totalitzador. 

- Enlloc de corredora, també serviria un GPS. 

 

 

Figura A 8. Corredora. Font: clasf.com.ar 

 

c) Sextant 

- Anirà acompanyat amb les taules necessàries per una navegació astronòmica. 

 

 

Figura A 9. Sextant. Font: Catàleg "nauticocean" 
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d) Cartes i llibres nàutics 

- Portaran les cartes que cobreixin els mars per els que navegui segons les respectives categories i els 

portulans dels ports que utilitzin. 

- Seran obligatoris el llibre de fars47, un derroter48 de la zona en que es navegui, l’anuari de marees 

(exceptuant en el Mediterrani), el manual de primers auxilis, el reglament de radiocomunicacions si 

es du radio i el codi internacional de senyals (RIPA), per navegacions a la zona 1. 

 

 

Figura A 10. Derroter nord d'Espanya. Font: fragata-librosnauticos.com 

 

e) Botzina de boira 

- La botzina de boira pot ser a pressió manual o substituïble per una botzina accionada per gas amb 

recipient a pressió. En aquest cas, es disposarà d’una membrana i un recipient de gas de respecte. 

 

Figura A 11. Botzina de boira. Font: Catàleg “francobordo” 

                                                           

 

 
47Llibre de fars: És una publicació nàutica on es reflecteixen tots els fars i balises de la costa corresponents i tota la informació addicional que es 

correspon. 
48Derroter: És una publicació nàutica que inclou la descripció de les costes, la senyalització, els ports i altres dades necessàries pel navegant. 
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f) Campana 

- La campana és per eslores iguals o majors a 15 metres. El pes d’aquesta serà de 5kg com a mínim. 

En eslores inferiors es pot utilitzar qualsevol medi que produeixi so eficaçment. 

 

g) Codi de banderes 

- Les banderes imprescindibles del codi de banderes són la “C” i la “N”. 

- Per la zona 1, les dimensions mínimes seran de 60 x 50 cm. 

 

Figura A 12. Codi Internacional de Banderes. Font: Pròpia 
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Figura A 13. Bandera C. Font: Pròpia 

 

 

 

Figura A 14. Bandera N. Font: Pròpia 

 

h) Llanterna estanca 

- S’haurà de disposar d’una bombeta i piles de respecte. 

 

 

Figura A 15. Llanterna estanca. Font: Catàleg “francobordo” 
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i) Reflector de radar 

- El reflector de radar és per bucs no metàl·lics. 

 

j) Codi de senyals 

- És únicament per embarcacions que tinguin radiocomunicacions. 

 

Figura A 16. Codi de senyals. Font: Catàleg “francobordo” 

A1.3 Material d’armament divers 

Tota embarcació d’esbarjo haurà de portar a bord el següent material d’armament: 

- Una canya de timó d’emergència en embarcacions de vela i en les de un sol motor si el govern 

és a distància, excepte si el motor es fora-borda o de transmissió en z. 

- Un mínim de dos cordes d’amarratge al moll, de longitud i resistència adequats a l’eslora de 

l’embarcació. 

- Un bitxero49. 

                                                           

 

 
49 Bitxero: Objecte molt útil a les embarcacions durant les maniobres. Permet agafar cordes des de una certa distància gràcies a la forma de la 

seva punta. 
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Figura A 17. Bitxero. Font: Pròpia 

 

- Un rem de longitud suficient i dispositiu de boga, o un parell de pagaies per a embarcacions de 

eslora inferior a 6 metres. 

- En les embarcacions pneumàtiques rígides i semirígides, un inflador i un joc de reparació de 

punxades. 

- Una farmaciola: 

Les embarcacions amb tripulació contractada hauran de tenir la farmaciola prescrita en el RD 258/1999, 

pel que s’estableixen les condicions mínimes sobre la protecció de la salut i la assistència mèdica dels 

treballadors del mar i la Ordre PRE/930/2002, que defineix les farmacioles de tipus A, B i C, segons 

l’allunyament de la costa i temps de navegació. 

Les embarcacions sense tripulació contractada, autoritzades per la Zona de navegació 5, hauran de 

comptar com a mínim amb la farmaciola tipus número 4. 

Les embarcacions sense tripulació contractada, autoritzades per les Zones de navegació 3 i 4, hauran de 

comptar amb la farmaciola tipus Balsa de salvament. 

Les embarcacions sense tripulació contractada, autoritzades per la Zona de navegació 2, hauran de 

comptar amb la farmaciola tipus C. 

Les embarcacions sense tripulació contractada, autoritzades per la Zona de navegació 1, hauran de 

comptar com a mínim amb la farmaciola de tipus C, prescrit en el Reial Decret 258/1999, que serà 

completat en funció de la duració del viatge, dels llocs freqüentats i del número de persones. 
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A1.4 Mitjans contra incendis i de buidament 

A1.4.1 Extintors portàtils 

Les embarcacions d’esbarjo, tot i dotades d’altres sistemes d’extinció, hauran de dur extintors portàtils 

en la quantitat i del tipus que s’especifica més endavant. 

- Hauran d’instal·lar-se en punts de fàcil accés i allunyats en lo possible de qualsevol font possible 

d’incendi. 

- Quan l’embarcació porti instal·lació elèctrica de més de 50 volts, un dels extintors haurà de ser 

adequat per focs d’origen elèctric. 

- Els extintors seran del tipus homologat per la DGMM per embarcacions d’esbarjo o duran la 

marca de timó que estableix el Reial Decret 809/1999, i estaran sotmeses a les revisions 

corresponents. El extintor contindrà com a mínim 2 kg de producte extintor. 

 

Figura A 18. Extintor portàtil. Font: Pròpia 

Extintors exigits en funció de l’eslora: 

 

Eslora Nombre i tipus d’extintors * 

Si té cabina tancada i L < 10m 1, tipus 21 B 

10 <= L < 15m 1, tipus 21 B** 

15 <= L < 20m 2, tipus 21 B** 

20 <= L < 24m 3, tipus 21 B** 

Taula A 5. Extintors segons eslora. Font: Ordre FOM/1144/2003 

 (*) Tipus d’extintors: eficàcia mínima. 
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(**) Per embarcacions de llista 6ª i L>10m, un extintor més dels indicats. 

Extintors exigits en funció de la potència instal·lada a bord: 

- Les embarcacions dotades d’un o més motors hauran de portar els extintors al compartiment 

motor. 

- Si l’eslora és menor de 10 metres, aquests extintors serviran per complir l’exigit al punt anterior. 

- Per a les embarcacions amb motors fora-borda de menys de 20 kW adscrites a les categories de 

navegació 6 i 7, no serà obligatòria la instal·lació d’extintor. 

- Les embarcacions proveïdes d’una instal·lació fixa d’extinció d’incendis han de tenir un extintor 

portàtil situat a les proximitats del compartiment del motor, suficient per a cobrir la quarta part 

de la potència sense que s’hagi d’exigir més d’un extintor. 

Número d’extintors exigits en funció de la potència instal·lada a bord: 

 

Potència màxima instal·lada Nombre i tipus d’extintors * 

P <= 150 kW 1 tipus B 

150 < P <= 300 kW 
1 tipus 34 B (amb un motor) 

2  tipus 21 B (amb dos motors) 

300 < P <= 450 kW 
1 tipus 55 B (amb un motor) 

2  tipus 34 B (amb dos motors) 

450 kW < P 

1 tipus 55 B i a més el nombre d’extintors necessaris per a cobrir la potència del 

motor per damunt dels 450 kW (amb un motor). 

1 tipus 55 B per cada motor (que pot ser 34 B si la potència de cada un dels 

motors és inferior a 300 kW) i a més el nombre d’extintors necessaris per a 

cobrir la potència total instal·lada (amb dos motors). 

Taula A 6. Extintors segons potència. Font: Ordre FOM/1144/2003 

 (*) Tipus d’extintors: Eficàcia mínima 

 

A1.4.2 Medis fixos d’extinció d’incendis 

Sense perjudici de l’equip fixe d’extinció d’incendis, adequat al risc d’incendi, que ha de portar cada 

embarcació, les embarcacions amb motors que utilitzin combustible classificat del grup 1 (veure 

subapartat A1.4.6) hauran d’estar proveïdes d’una instal·lació fixa d’extinció al compartiment del motor, 

que eviti obrir el compartiment en cas d’incendi. 

La instal·lació anterior complirà amb els següents requisits: 

- No són admissibles gasos halògens50 com agents extintors. 

                                                           

 

 
50 Gasos halògens: Fluor, clor, brom i iode. 
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- El disparament del dispositiu d’extinció ha de poder realitzar-se manualment des del exterior 

del compartiment. 

- Aquest sistema d’extinció no s’utilitzarà mai en els llocs habitables. 

- Només es permetrà el disparament automàtic de la instal·lació en petits compartiments del 

motor no accessibles (que no tingui cabuda una persona). 

 

A1.4.3 Detecció d’incendis i de gasos 

- Sense perjudici de l’equip de detecció d’incendis o de gasos adequat al risc d’incendi, que ha de 

portar cada embarcació, les embarcacions que tinguin instal·lacions de gas combustible, total o 

parcialment al interior del buc, hauran de dur mitjans de detecció de gasos (detector de gas). 

- En el cas d’existir un sistema de detecció d’incendis o de gasos, aquest complirà els següents 

requisits: 

a) La seva indicació serà automàtica 

b) Els indicadors es centralitzaran en el lloc de comandament 

c) La seva alimentació elèctrica serà directa 

d) Accionarà tant senyals lluminoses com sonores 

A1.4.4 Cubells contra incendis 

Totes les embarcacions d’esbarjo hauran d’anar equipades dels cubells que s’indiquen en el següent 

quadre: 

Zona de navegació Nº de cubells CI amb ravissa 

3, 4 1 

1, 2 2 

1 i 2 (L > 20 m) 3 

Taula A 7. Cubells segons les Zones de navegació. Extintors segons eslora. Font: Ordre FOM/1144/2003 

 

- Seran lleugers i de fàcil maneig i disposaran d’una capacitat mínima de 7 litres. S’accepten els 

fabricats de material plàstic sempre que siguin de construcció robusta i les seves ases no puguin 

despendre’s. 

- Podran emprar-se també per buidatge o per altres, però mai per transvasar combustible o altres 

líquids inflamables. 

 

A1.4.5 Extracció de gasos 

Els motors anteriors amb arrancada elèctrica que emprin combustible classificat del grup 1, hauran de 

disposar d’un ventilador elèctric antideflagrant que funcioni per aspiració i descarregui directament al 

exterior, i capaç de renovar per complet l’aire del compartiment del motor i dels tancs de combustible en 

menys de quatre minuts. El circuit elèctric del ventilador serà independent del circuit d’arrancada del 
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motor, amb l’objectiu de ventilar el compartiment abans de l’arrancada. Juntament al dispositiu 

d’arrancada hi haurà una placa visible en castellà que recordi la necessitat de ventilar el compartiment 

del motor durant quatre minuts abans d’arrancar motors. 

 

A1.4.6 Classificació de combustibles 

Els combustibles utilitzats a bord de les embarcacions d’esbarjo es classifiquen en dos grups: 

a) Grup 1: Combustibles líquids amb un punt d’inflamació inferior a 55 ºC. Combustibles 

hidrocarburs, que són líquids a pressió atmosfèrica, i s’utilitzen en motors d’ignició per espurna, 

com la gasolina (21 ºC). 

b) Grup 2: Combustibles líquids amb un punt d’inflamació igual o superior a 55 ºC. Combustibles 

hidrocarburs, que són líquids a pressió atmosfèrica, i s’utilitzen en motors d’ignició per 

compressió, com el gasoil (>62 ºC). 

 

A1.4.7 Mitjans de buidatge 

Sense prejudici dels mitjans de buidatge exigits per les embarcacions amb marcat CE, les embarcacions 

d’esbarjo hauran de disposar, com a mínim, dels mitjans de buidatge que s’indiquen a continuació, 

d’acord amb les zones de navegació: 

a) En les zones 1, 2 i 3, una bomba accionada pel motor principal o una altra font d’energia, una altra 

bomba d’accionament manual, i dos cubells. 

b) En les zones 4, 5 i 6, un cubell i una bomba. 

c) En la zona 7, una bomba manual o elèctrica. Per a eslores menors o iguals a 6 metres amb càmeres 

de flotabilitat, un buidador.  

d) En velers adscrits a les zones 1, 2, 3, 4, 5 i 6, com a mínim, una bomba serà manual i fixa, operable 

des de la banyera amb totes les escotilles i accessos al interior tancats. 

e) En embarcacions amb compartiments de sentina separats s’hauran de proporcionar similars 

mètodes de bombeig.  

La capacitat de les bombes no haurà de ser menor a: (amb una pressió de 10 kPa) 

a) 10 litres/min per a eslores menors o iguals a 6 metres 

b) 15 litres/min per a eslores majors a 6 metres 

c) 30 litres/min per a eslores major o iguals a 12 metres 

Per a bombes manuals, la capacitat ha d’aconseguir-se amb 45 embolades per minut. 

Les bombes que es trobin en espais tancats que continguin motors o tancs de combustibles del grup 1, 

hauran de ser antideflagrants. 

Per agrupar-ho tot, he creat la següent taula, mitjançant Microsoft Excel, que ens servirà de resum: 
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Taula A 8. Material de seguretat segons les Zones de navegació. Font: Pròpia 
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Annex 2. Documentació a presentar per el 

procés de matriculació 

 

Figura A 19. Annex I del BOE citat. Font: RD 1435/2010 
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Annex 3. Documentació a presentar per a 

exercir un charter 
• Declaració responsable de particulars i empreses d’arrendament nàutic: 

 

Figura A 20. Declaració responsable de particulars i empreses d’arrendament nàutic. Font: Web Foment 
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• Sol·licitud d’autorització de sortida-despatx per arrendament nàutic: 

 

Figura A 21. Sol·licitud d’autorització de sortida-despatx per arrendament nàutic, pàgina 1. Font: Web Foment 
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Figura A 22. Sol·licitud d’autorització de sortida-despatx per arrendament nàutic, pàgina 2. Font: Web Foment 
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Figura A 23. Sol·licitud d’autorització de sortida-despatx per arrendament nàutic, pàgina 3. Font: Web Foment 
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Annex 4. Document oficial de SGS 
 

 

Figura A 24. Document oficial SGS I. Font: Pròpia 
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Figura A 25. Document oficial SGS II. Font: Pròpia 

 



Annex 1. Normativa del material de seguretat 
 

 

 

 

 

 

99 

 

Figura A 26. Document oficial SGS III. Font: Pròpia 
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Figura A 27. Document oficial SGS IV. Font: Pròpia 
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Figura A 28. Proposta econòmica. Font: SGS 
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Annex 5. Assaig de velocitats i consum del 

Oceanis 38.1. 
 

 

 

Figura A 29. Assaig velocitat-consum I. Font: Beneteau 
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Figura A 30. Assaig velocitat-consum II. Font: Beneteau 
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Annex 6. L’assegurança contractada 
 

 

Figura A 31. Assegurança contractada. Font: Oller Brokers 
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Annex 7. El manteniment a Nautic Center 

 

Figura A 32. Pressupost manteniment Nautic Center I. Font: Empresa Nautic Center 
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Figura A 33. Pressupost manteniment Nautic Center II. Font: Empresa 


