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ABSTRACT
This present technical study focuses on the analysis of irregularities detected on
Palamós trawling fleet propulsion power engines. The irregularities detected are the
engine technical sheet handling, the propulsion power limiter system handling, and the
breach of the maximum propulsion power permitted by Royal Decree 1440/1999, of
September 10th, with regulates the practice of trawls bottom fishing in Mediterranean
national fishing sea grounds.
The technical study was based on information extracted during interviews, texts,
technical and scientific studies and European and State regulations. The author has
held different meetings with the Direcció General de Pesca i Afers marítims
technicians, Capitania Marítima technicians, boats’ engineers, mechanics, fishing
management experts, a maritime anthropologist, trawlers ex-owners and all actual
trawlers owners, the Confraria de Pescadors de Palamós technicians and fishing
systems manufacturers. It has taken into account the author’s opinion as Palamós
trawler sector professional.
Throughout the study has been analysed what are the different reasons and interest
behind the irregularities, from the point of view of the different agencies involved:
engines manufacturers/suppliers and ships builders, Classification Societies, Palamós
trawlers shipowners, the Direcció General de Pesca i Afers Marítims, the Secretaria
General de Pesca and the Capitania Marítima. It has been shown, from the data
analysis between real and official data, which the real Palamós boats propulsion power
is 50%, approximately, oversize of the official propulsion power.
It has been built the technical, socioeconomic and environmental surrounding Palamós
fishing trawlers. It has been checked that nowadays, trawler fleet, is in a critical
situation that makes the fishing business untenable. Finally, the author proposed a
measures plan to restore the Palamós trawlers fleet sustainability.
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RESUM
El present estudi tècnic se centra en l’anàlisi d’irregularitats detectades en la potència
propulsora de la flota de pesca d’arrossegament de Palamós. Les irregularitats que
s’han detectat són la manipulació de les fitxes de característiques tècniques dels
motors propulsors, la manipulació dels limitadors de la potència propulsora i
l’incompliment de la potència màxima permesa pel Reial Decret 1440/1999, de 10 de
setembre, pel que es regula l’exercici de pesca amb arts d’arrossegament de fons en
el calador nacional del Mediterrani.
L’estudi tècnic s’ha basat amb informació extreta mitjançant entrevistes, textos, estudis
tècnics i científics i normativa tant Europea com Estatal. S’han mantingut entrevistes
amb tècnics de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, tècnics de la Capitania
Marítima, mecànics de motors, experts en gestió pesquera, un antropòleg marítim, exarmadors i armadors, tècnics de la Confraria de Pescadors de Palamós, xarxaires,
subministradors de portes d’arrossegament, etc. S’ha tingut en compte l'opinió de
l’autor com a professional del sector pesquer d’arrossegament de Palamós.
Al llarg de l’estudi s’han analitzat quins són els diferents motius i interessos què hi ha
darrere aquestes irregularitats des dels diferents punts de vista dels organismes que
intervenen: els fabricants/subministradors de motors i drassanes de construcció, les
Societats de Classificació, els armadors pesquers d’arrossegament de Palamós, La
Direcció General de Pesca i Afers Marítims, la Secretaria General de Pesca i la
Capitania Marítima. S’ha pogut comprovar, a partir de l'anàlisi entre dades reals i
dades oficials, que la potència propulsora real de les embarcacions de pesca
d’arrossegament de Palamós està un 50% sobredimensionada, aproximadament, de la
potència propulsora oficial.
S’ha construït l’entorn tècnic, socioeconòmic i mediambiental que envolta l’activitat
pesquera d’arrossegament a Palamós. S’ha comprovat que la flota es troba en una
situació crítica que ara per ara fa que l’activitat sigui insostenible. Finalment s’ha
proposat un Pla de mesures per a recuperar la sostenibilitat de la flota pesquera
d’arrossegament de Palamós.
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1. INTRODUCCIÓ
La pesca d’arrossegament al Port de Palamós es troba en una situació susceptible de
ser analitzada. S’intueix que es produeixen una sèrie d’irregularitats que afecten en
certa mesura el negoci pesquer; la venda de productes en el mercat negre i de
subsistència, l’aplicació de mètodes per alterar la selectivitat dels arts de pesca i la
manipulació de la potència dels motors propulsors en són uns exemples. El present
estudi se centra en aquest últim punt.
Es considera que la manipulació de la potència propulsora és un problema que afecta
indirectament al conjunt de la societat però que no tothom coneix. Es tracta d’un tema
tabú del qual els implicats, en molts dels casos, eviten parlar-ne i tanmateix eviten que
se’n parli.
Es té coneixement que Oceana, un organisme reconegut a escala mundial dedicat a la
protecció dels recursos marins i del medi ambient, ha denunciat a l’administració
Marítima-Pesquera de l’Estat Espanyol per les irregularitats de la potència propulsora
de les embarcacions de pesca d’arrossegament sense aconseguir res al respecte;
ningú es vol fer responsable d’aquesta problemàtica existent.
La utilització de potències irregulars és un problema tan gran que engloba a diversos
“actors”. A partir de les entrevistes realitzades s’ha pogut comprovar que tothom és
conscient d’aquesta problemàtica però ningú se’n vol fer responsable.
Històricament, des del punt de vista dels armadors de pesca d’arrossegament de
Palamós, la utilització de potències propulsores cada vegada més elevades, provoca
un increment de la capacitat pesquera, que permet extreure unes captures molt
considerables, i les despeses generades pel consum de combustible, subvencionat per
l’estat, són molt reduïdes. L’empresari pesquer centra els seus esforços a maximitzar
la capacitat pesquera i l’esforç pesquer, incrementant la potència propulsora de la
flota, principalment, sense tenir en compte les repercussions negatives que això pot
comportar a llarg termini.
Segons els models teòrics econòmics descrits a la tesis doctoral de Ramon Franquesa
i Artés, “Teories sobre l’explotació dels recursos naturals renovables. Una aplicació al
1

cas de la pesca a Catalunya” el què incentiva al pescador a augmentar la “capacitat
pesquera”, per tal d’aconseguir el major nombre de captures, no és el propi mercat a
diferència de qualsevol altra empresa d’un altre sector. El pescador ven el seu
producte a subhasta fent que no tingui decisió del preu de venda del seu producte.
Aquesta manca de decisió sobre el preu de venda impulsa al pescador a capturar més
quantitat per tal d’augmentar els seus ingressos derivats de la venda. L’explotació
compartida dels recursos, entre les diferents embarcacions d’arrossegament de
Palamós, desencadena un augment de potència propulsora constant al llarg del temps.
Actualment diversos factors fan replantejar si aquesta estratègia seguida és la més
adequada. En primer lloc l’encariment del preu del combustible provoca un increment
de les despeses d’explotació directament proporcional a la potència propulsora de les
1

[11]
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embarcacions. En segon lloc, la reducció de les captures, un 36% de l’any 2007 al
2014, a causa de la sobreexplotació. Per últim, la societat cada vegada és més
conscient del fet que l’administració està subvencionant amb fons públics un sector
que infringeix la normativa i que, al mateix temps, produeix uns efectes devastadors a
l’ecosistema marí.
L’estudi tècnic que es presenta a continuació és el resultat del treball final de grau de
la titulació d’Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval impartit per la Facultat de
Nàutica de Barcelona (UPC) i té com a objectius els següents punts:












Detectar les irregularitats en la potència propulsora de les embarcacions de
pesca d’arrossegament de Palamós i posar en manifest la utilització d'aquesta
potència propulsora irregular.
Reconstruir la totalitat del procés d’instal·lació d’un motor propulsor en una
embarcació d’arrossegament, des que l’armador decideix adquirir-lo, fins que,
finalment es posa en funcionament, per tal d’identificar quins són els
organismes implicats i en quina part del procediment hi participen. Aquest
propòsit ha de permetre detectar en quina part del procediment es produeix les
irregularitats i quin organisme les ocasiona.
Posar en relleu els diferents motius que fomenten la manipulació de la potència
dels motors propulsors de les embarcacions de pesca d’arrossegament a
Palamós.
Veure quins actors i agents hi estan implicats i quins interessos hi té
l’administració
marítima-pesquera,
drassanes
de
construcció
i
fabricants/subministradors de motors propulsors perquè això es produeixi.
La construcció de l’entorn tècnic, socioeconòmic i mediambiental per conèixer
quins efectes provoca utilitzar una potència irregular i sobredimensionada
partint de la hipòtesi que la potència real ha provocat la crítica situació en què
es troba el sector pesquer d’arrossegament de Palamós
Finalment, una vegada es demostra que la potència propulsora de la flota
d’arrossegament de Palamós presenta irregularitats, s’identifiquen els
còmplices d’aquesta problemàtica i vist els efectes que provoca utilitzar una
potència propulsora irregular i sobredimensionada, es proposarà un pla de
mesures per poder solucionar aquesta problemàtica i buscar la sostenibilitat de
la flota d’arrossegament de Palamós.
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1.1.

Com s’ha realitzat l’estudi tècnic?

La informació necessària per elaborar aquest estudi, principalment de caràcter teòric,
ha estat adquirida a través de professionals i entitats directament relacionades amb el
sector. S’han realitzat diverses entrevistes a tècnics de Capitanies Marítimes, a tècnics
de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, experts en gestió pesquera, un
expert en antropologia marítima, biòlegs, assessors i tècnics del mateix sector,
pescadors, antics armadors i a tots els armadors actuals que componen la flota
d’arrossegament del Port de Palamós. Les entrevistes s’han realitzat entre el 23 de
febrer de 2015 i el 20 d’abril de 2015. Es pot veure a l’Annex G les preguntes que
s’han realitzat durant les entrevistes.
Concretament s’ha realitzat una entrevista a cadascun dels 26 armadors que
componen la flota d’arrossegament de Palamós. En la realització del treball s’ha tingut
suport d’organismes i entitats com Oceana, Museu de la Pesca, Càtedra d’Estudis
Marítims, Documare i la Confraria de Pescadors de Palamós. A més a més, ha estat
de vital importància l'experiència de l’autor, que manté una relació directa amb el
sector pesquer d’arrossegament de Palamós.
S’ha intentat en tot moment expressar la informació de la forma més objectiva
possible. S’ha mantingut l’anonimat de la informació adquirida durant les entrevistes i
el treball de camp. En les entrevistes, s’ha donat la possibilitat voluntària de signar una
autorització de l’entrevista perquè part l’entrevista pugui ser publicada en el treball amb
el nom de la persona que l’ha realitzat. Les autoritzacions de les persones que sí que
han volgut que consti el seu nom a l’estudi tècnic són exposades a l’Annex Eentrevistes. Dos armadors d’arrossegament de Palamós no han volgut respondre les
entrevistes. En un 56% de les persones entrevistades han volgut mantenir l’anonimat
en considerar que la informació que posen en manifest els pot perjudicar. Per tal de
què la Confraria de Pescadors de Palamós pogués facilitar dades referents a les
embarcacions d’arrossegament de Palamós s’ha requerit una autorització signada
d’aquells armadors d’arrossegament que volguessin participar en l’estudi. Es pot veure
a l’Annex D les autoritzacions dels armadors d’arrossegament de Palamós perquè la
Confraria de Pescadors de Palamós pogués facilitar dades. L’autor va demanar,
personalment i via e-mail, informació i documentació a la Confraria de Pescadors de
Palamós per a poder realitzar l’estudi. L’autor no ha rebut contesta sobre la petició
d’informació. Es pot veure a l’Annex F la sol·licitud de l’autor a la Confraria de
Pescadors de Palamós per rebre certa informació per a realitzar el present estudi. Es
manifesta la dificultat que l’autor ha trobat en adquirir informació de les persones
entrevistades. Tota la informació que s’ha extret de les entrevistes s’ha reforçat amb
textos, dades i informació de pàgines web. S’ha necessitat tenir un coneixement del
marc normatiu aplicat en cada cas. La informació que s’ha adquirit a partir de les
entrevistes, amb autorització signada o no, és utilitzada i es té en compte, de la
mateixa forma, durant tot el treball.
Tots els peus de pàgina que fan referència a marc normatiu són recollits a l’Annex A
legislació. Tota la normativa que hi ha dintre d’aquest annex esta vinculada a una
pàgina web que permet consultar la norma de forma directa estalviant al lector haver-la
de buscar. Aquesta normativa consultada via pàgina web sempre està disponible ja
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que en els enllaços ja s’ha tingut en compte vincular pàgines web que no fossin
temporals. L’autor ha pogut participar de forma pràctica durant la instal·lació d’un
motor propulsor en una embarcació d’arrossegament de Palamós i ha pogut estar
2

present en les inspeccions i proves de mar que s’han realitzat .
Figura 1: Participació de l’autor en el canvi del motor propulsor de l'embarcació Perla de Palamós

Font: Elaboració pròpia

2

Veure Annex C Figures- Fotos canvi de motor propulsor de l’embarcació Perla de Palamós
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2. LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA FLOTA
D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS

DE PESCA

No s’entra en detall en explicar quina és la història i l’evolució de la pesca
d’arrossegament a Palamós ja que no és el motiu de l’estudi i ja hi ha bibliografia
específica que ho analitza amb molta més profunditat. Es considera oportú, però,
descriure tots aquells aspectes que es consideren necessaris per a facilitar al lector
una bona comprensió del present estudi.
La flota pesquera actual del Port de Palamós la formen 26 embarcacions
d’arrossegament, 4 vaixells d’encerclament i 10 vaixells d’altres arts (arts menors). La
flota d’arrossegament representa un 64,1% del total de la flota de pesca al Port de
Palamós. En aquest aspecte cal destacar la importància que te la pesca
d’arrossegament tant en el Port de Palamós com en els altres Ports de Catalunya.
Segons dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
3

Natural la llotja de Palamós ha tingut unes captures totals (durant l’any 2014) de
1.646.779 Kg de captures venudes a llotja situant-se en la vuitena posició de les 20
llotges de Catalunya.

Figura 2: Captures (Kg) de les llotges de Catalunya
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DARPAMN

De la mateixa forma, la llotja de Palamós ha tingut uns guanys a subhasta de
9.375.635€ (durant l’any 2014), situant-se en la sisena posició d’entre les 20 llotges de
Catalunya.
3

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural: d’ara en endavant DARPAMN
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Figura 3: Guanys (€) de les llotges de Catalunya
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DARPAMN

Segons dades de la Confraria de Pescadors de Palamós de l’any 2014:




La pesca d’encerclament obté unes captures de 707.355 Kg amb uns beneficis
de venda de 1.535.323,15€. El preu mitjà de les captures és de 5,63€/Kg.
La pesca d’arts menors obté unes captures de 110.130,5Kg amb uns beneficis
de venda de 701.175 €. El preu mitjà de les captures és de 11,34€/Kg.
La pesca d’arrossegament obté unes captures de 648.829,3 Kg amb uns
beneficis de venda de 6.302.463,5 €. El preu mitjà de les captures és de
11,71€/Kg.

Si es desglossa les captures totals de la pesca d’arrossegament en les diferents
espècies objectiu es pot observar el següent:





Gamba roja (Aristeus antennatus): 94.371,24 Kg de captures totals amb uns
beneficis a venda de 3.113.300,03 €. El preu mitjà del producte és de 36,18
€/Kg.
Escamarlà (Nephrops norvegicus): 39.920,4 Kg de captures totals amb uns
beneficis a venda de 769.039,9€. El preu mitjà del producte és de 20,87€/Kg.
Resta de captures: 514.531 Kg de captures totals amb uns beneficis a venda
de 2.500.123,61 €. El preu mitjà del producte és de 6,89€/Kg.

La gamba roja (Aristeus antennatus) és l’espècie objectiu capturada que més beneficis
produeix tant en els armadors d’arrossegament del Port de Palamós que es dediquen
a la captura de gamba roja com a la pròpia Confraria de Pescadors de Palamós. El
preu mitjà del producte està molt per sobre de la resta de captures i per sobre de
l’escamarlà (Nephrops norvegicus). D’aquí deriva la importància pel sector pesquer de
Palamós la captura de gamba roja (Aristeus antennatus), l’anomenada “Gamba de
Palamós”.
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16 embarcacions d’arrossegament de les 25 que hi ha en el Port de Palamós es
dedica a la pesca de la gamba roja (Aristeus antennatus). Aquesta gamba se la coneix
amb el nom de Gamba de Palamós. La Gamba Palamós, per les qualitats que el
ofereix, es considera una gamba única a nivell mundial d’entre les altres espècies de
gamba roja que es pesquen en altres zones del Mediterrani.
Figura 4: La Gamba de Palamós

4

A més, com a garantia del producte, la gamba de Palamós disposa d’una marca de
garantia “Marca de Garantia Gamba de Palamós” la qual certifica l’origen del producte
i la qualitat d’aquest.
Figura 5: Marca de Garantia "Gamba de Palamós"

Font: Museu de la Pesca

Les embarcacions que componen l’actual flota d’arrossegament del Port de Palamós
són embarcacions construïdes tant en fusta com polièster, llevat d’una embarcació de
ferro. Totes són de tipus monocasc.

4

La Gamba Roja ya tiene su Plan de Gestión. Comisión Superior de Investigaciones Científicas, 8 de juliol
de 2013.
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Figura 6: Materials de construcció de les embarcacions d'arrossegament de Palamós
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Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp

El principal sistema de propulsió utilitzat en les embarcacions de pesca
d’arrossegament en el port de Palamós és el següent: un motor, i en un dels casos dos
motors, de combustió interna dièsel , línia d’eixos acoblat a reductora i posteriorment a
l’hèlix de pas fixe.
La potència propulsora total declarada oficialment del conjunt de la flota
d’arrossegament de Palamós és de 7643 CV

5

i la capacitat de càrrega total és de

6

12832,3 GT (maig de 2015).
7

L’ormeig empleat en la pesca d’arrossegament és la xarxa o art de pesca. Es
considera que és un sistema actiu ja que no espera ni confia amb els moviments del
peix per la seva captura a diferència d’altres mètodes de pesca. La pesca
d’arrossegament consisteix en arrossegar un ormeig en forma de sac pel fons marí
capturant tot allò que entri al seu pas. En aquest cas el tipus de pesca
d’arrossegament és de fons.
L’obertura horitzontal és produïda per dues planxes pesants anomenades portes
d’arrossegament. Aquestes tendiran a obrir-se a mesura que l’ormeig avanci gràcies a
la força que produirà l’embarcació l’adquirir velocitat pel motor propulsor i desplaçarse.
L’obertura vertical s’aconsegueix gràcies a la diferència de flotabilitat que hi ha entre la
part superior de la xarxa, on s’hi col·loquen elements flotants i la part inferior de la
xarxa, on s’hi col·loquen elements pesants.

5

CV- Cavalls de Vapor
GT-Grosse Tonnage
7
Estri pera pescar
6
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Figura 7: Ormeig de pesca d'arrossegament de fons

8

Les parts principals de la xarxa d’arrossegament són: el cop, la corona, el goleró i la
9

mànega, les bandes, els vents i les malletes . L’ormeig és arrossegat gràcies a la unió
d’aquest a l’embarcació amb un cable metàl·lic resistent. Actualment totes les
embarcacions d’arrossegament utilitzen cable d’acer inoxidable.
Les característiques tècniques de l’ormeig de pesca empleat canvia depenent dels
coneixements i l’experiència de cada patró, i sobretot, segons si la embarcació es
dedica a la pesca costanera de peix, peix i escamarlà (Nephrops norvegicus) o gamba
roja (Aristeus Antennatus). A l’Annex B2 es pot veure les diferents zones de pesca de
les embarcacions d’arrossegament de Palamós, el fons d’aquestes zones així com el
tipus d’espècies principal que es captura.
Tots els aparells de pesca empleats en la pesca d’arrossegament han de complir amb
10

les dimensions, característiques i funcionament de la norma vigent .
L’activitat pesquera es duu a terme entre les 6.55 hores fins les 18.00 hores.
D’aquesta forma es dóna un interval de temps per feinejar igual per a totes les
embarcacions. La utilització d’aquest temps és decisió de l’armador i/o patró.
La navegació que efectuen les embarcacions és una navegació costanera amb
intervals de treballs, a bord de les embarcacions i a port, de 12 hores aproximadament.
La quantitat mitjana de treballadors per embarcació, actualment, és de quatre
persones. Normalment les tripulacions estan compostes amb treballadors de la
mateixa família. El sistema remuneratiu més utilitzat és el tradicional per parts.

8

Food and Agriculture Organitzation of the United Nations (FAO)
[21]
10
Annex A Legislació- Aparells de pesca
9
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En la majoria de casos, la repartició de beneficis es duu a terme, si les circumstàncies
ho permeten, una vegada a la setmana. Els beneficis que s’obtenen de la primera
venda a llotja es divideixen en munt menor i munt major. El munt menor representa els
guanys que s’obtenen a partir d’aquelles especies subhastades que formen part de
11

l’anomenada reballa, murulla o morralla . La resta de beneficis que no formen part
d’aquesta distinció formen el munt major. Dels beneficis totals del munt major se
12

n’extreuen les despeses comunes . Del nou valor obtingut el 50% és per l’armador,
13

mentre que el 50% restant és distribuït a parts entre la tripulació i el xarxaire .
Aquestes parts són majors o menors segons el càrrec que s’ocupa a bord. Dels
beneficis totals de munt menor, a diferència dels de munt major, no se n’extreu
despeses ni percentatges per l’armador. La totalitat dels guanys de munt menor es
reparteixen a parts. Aquestes parts són iguals per a tots els tripulants, per al xarxaire i
14

per a l’armador, que també sol rebre una part de reballa .
Figura 8: Remuneració típica en les embarcacions de pesca d'arrossegament de Palamós
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades obtingudes a entrevistes

15

Els pescadors d’arrossegament del Port de Palamós venen les seves captures
16

directament als peixaters mitjançant el mètode de subhasta , a la llotja de
17

pescadors , gestionada per la Confraria de Pescadors de Palamós.

11

Reballa, murulla o morralla acostumen a ser les espècies de talla petita o de poc valor comercial
S’entén com a despeses comunes aquelles despeses de l’empresa que assumeixen, a parts
proporcionals, l’armador i la tripulació. Cada empresa armadora determina quines són aquestes
despeses. En són exemples les despeses en gasoil, seguretat social, alimentació, trucades telefòniques o
el percentatge de la confraria.
13
Es coneix com a xarxaire a la persona o empresa que es dedica a confeccionar i reparar els arts de
pesca. El xarxaire sol ser una figura externa de l’empresa tot i que en algun cas el mateix armador o bé un
familiar directe realitza aquesta tasca.
14
[21]
15
Aquests % variaran en funció de les captures i despeses de cada embarcació
16
En la subhasta es posa un preu de partida més elevat i va baixant fins que algun comprador l’atura i
compra el producte
17
La llotja de pescadors és el lloc físic on els pescadors es reuneixen diàriament per a vendre les seves
captures
12
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Figura 9: Llotja de la Confraria de Pescadors de Palamós

18

19

Les Confraries de Pescadors són entitats de dret públic sense ànim de lucre on
s’aglutina els pescadors amb l’activitat pesquera professional que li és pròpia.
Les funcions principals de les Confraries de Pescadors són l’organització de la primera
venda de les captures i la gestió posterior del cobrament, pagament dels imports a
clients i proveïdors. Existeixen tota una sèrie d’activitats directament relacionades amb
les funcions principals de les confraries de pescadors com poden ser el
subministrament,
envasos,
aprovisionaments
d’estris
necessaris,
tràmits
administratius, etc. A part de desenvolupar les funcions descrites anteriorment, també
disposa d’un sistema informatitzat de venda de peix on incorpora la subhasta remota la
qual permet la compra de producte a través d’internet sense haver d’assistir
presencialment.
A la subhasta es donen sortida a les captures diàries mitjançant el sistema de compra
a la baixa o subhasta holandesa. D’aquesta manera cada embarcació té assegurat un
espai on donar sortida als seus productes realitzant l'operació baix la responsabilitat
de la Confraria de Pescadors de Palamós que actua com element mediador entre els
interessos dels compradors i els venedors; en aquest cas els pescadors
d’arrossegament del Port de Palamós. La confraria de pescadors de Palamós obté els
seus beneficis a partir de la retenció d’un percentatge al venedor i un altre al
comprador. Aquests percentatges varien entre el 0,5 i el 3% depenent de les
operacions realitzades. L’estructura interna dels seus òrgans de govern, la mida i la
18

Els pescadors gironins denuncien que s´està venent peix al preu de fa dotze anys. Diari de Girona,
Marc Martí, 10 d’agost de 2011.
19
Veure Annex A Legislació- Confraries de Pescadors
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composició dels seus òrgans de representació, així com el procés electoral per la
renovació dels càrrecs és determinada per llei. Aquests òrgans de govern i
representació són la Junta General, la Comissió Permanent o Cabildo i el Patró
20

Major .
En la Confraria de Pescadors de Palamós, el paper de Patró Major el fa un armador
d’una embarcació d’arrossegament i el Cabildo o la Comissió Permanent,
majoritàriament, està formada per armadors d’arrossegament. El mateix succeeix en la
representació de la Junta General.
Figura 10: Confraria de Pescadors de Palamós

Font: Elaboració pròpia

La Confraria de Pescadors de Palamós, bàsicament, està controlada per armadors i
mariners de la flota d’arrossegament. El control regulador estatutari de la Confraria de
Pescadors de Palamós està directament lligat per les decisions preses pels
representants d’arrossegament. És essencial tenir en compte aquest aspecte, ja que
vist des d’una perspectiva externa, es pot afirmar que són els mateixos pescadors
d’arrossegament els que redacten i s’apliquen les normes estatutàries de la confraria.

20

[2]
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Figura 11: Llotja la Confraria de Pescadors de Palamós fent la subhasta de les captures

21

21

Les confraries demanden un peixater que els ha deixat un forat de 200 mil euros. Ràdio de Palamós, 9
d’octubre de 2014.
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3. PROCÉS DE CERTIFICACIÓ,
DE MOTORS PROPULSORS

INSTAL.LACIÓ I INSPECCIÓ

A partir d’entrevistes amb armadors de pesca d’arrossegament del Port de Palamós,
subministradors de motors, treballadors de Capitania Marítima i treballadors de la
Secretaria General de Pesca i Afers Marítims s’ha indicat tot el procediment complet
que s’ha de seguir des que un armador té la intenció d’instal·lar un motor propulsor a
l’embarcació i el compra fins que finalment es posa en funcionament. La finalitat de
poder construir la totalitat del procés que engloba la instal·lació d’un motor propulsor
en una embarcació d’arrossegament és per, posteriorment, detectar en quina part del
procediment tecnicoadministratiu es produeixen les irregularitats referents a la
manipulació dels limitadors de potència propulsora, i quins organismes ho efectuen.
S’explica a continuació quins són els organismes implicats des que es fa la petició
d’instal·lació d’un motor propulsor per una embarcació de pesca d’arrossegament,
sigui de nova construcció o ja existent, fins que, finalment, es posa en funcionament,
les competències específiques de cada organisme, documents necessaris en cada
part i el marc normatiu aplicable en cada cas.
Hi ha tres situacions diferents on el motor propulsor de l’embarcació pot ser subjecte
d’anàlisis i manipulació: en la nova construcció d’una embarcació, en el canvi del
motor propulsor d’una embarcació ja existent o en una obra de reforma o
modernització de l’embarcació.






En el primer cas és l’enginyer, a petició de l’armador, qui dissenya
adequadament l’embarcació i determina quin sistema propulsiu és el
més adequat. Durant el disseny s’especifica quina potència és la
necessària per navegar a una certa velocitat. Seguidament, amb els
tràmits pertinents, es procedeix a la construcció del vaixell i la
instal·lació del motor propulsor (a part de tots els altres sistemes i
elements necessaris pel funcionament de l’embarcació).
En el segon cas, la substitució del motor propulsor, s’efectua en
embarcacions ja construïdes i en la majoria dels casos en
funcionament. Normalment aquesta situació es produeix causa d’una
avaria del motor propulsor.
En el tercer cas l’armador decideix fer un canvi del motor propulsor a
efectes de reformar o modernitzar l’embarcació.

En els tres casos s’han d’iniciar uns tràmits tecnicoadministratius concrets que són
duts a terme pels mateixos organismes.
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3.1.

Organismes implicats i marc normatiu aplicable

Es pot veure a continuació quins són els organismes implicats en la compra,
certificació, instal·lació i inspecció de motors propulsor, el seu àmbit d’actuació i la
funció que desenvolupen.
3.1.1. L’armador de l’embarcació arrossegament

Un armador de pesca d'arrossegament és aquella persona propietària d'una empresa,
en aquest cas una embarcació, i s'encarrega del seu avituallament, aprovisionament,
dotar-la de tripulació i de la seva explotació comercial. L'armador d'arrossegament és
la persona a qui li sorgeix la necessitat d’instal·lar o canviar el motor propulsor de
l'embarcació i iniciar tots aquells tràmits tecnicoadministratius pertinents
3.1.2. Fabricant/Subministrador de motor propulsors

Els fabricants de motors són aquelles empreses encarregades de fabricar o elaborar
motors així com els components necessaris perquè aquests desenvolupin la seva
funció correctament. Els subministradors de motors són aquelles empreses que
subministren i distribueixen els motors una vegada construït pels fabricants de motors.
Moltes vegades existeix un lligam laboral i legislatiu entre fabricants de motors i
subministradors de motors.
Fabricants de motors i subministradors de motors s’encarreguen de certificar la fitxa de
característiques tècniques del motor propulsor. També s’encarregaran de limitar la
potència propulsora a la que així estableixi la llicència de pesca expedida per la
Secretaria General de Pesca.
3.1.3. Societats de Classificació
22

Les societats de classificació
són entitats tècniques que s'encarreguen
d'inspeccionar, registrar i informar a un organisme competent sobre l'estat d'un vaixell
23

o plataforma offshore mitjançant un certificat de fiabilitat. L’estat espanyol reconeix a
les Societats de Classificació com a organismes competents per certificar la fitxa de
característiques tècniques de motors propulsors així com realitzar la limitació de la
potència propulsora a la potència que marqui la llicència de pesca expedida per la
Secretaria General de Pesca.

22
23

Societats de Classificació: d’ara en endavant SSCC
Veure Annex A Legislació- Reconeixament Societats de Classificació
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3.1.4. Direcció General de Pesca i Afers Marítims

24

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims és un departament que compon la
estructura bàsica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya. És l’organisme autonòmic que té les
competències
administratives en matèria de pesca. Entre les activitats que
desenvolupen se'n pot destacar les següents: Planificar les estratègies, programes i
plans en matèria de pesca, aqüicultura, oceanografia, i afers marítims que inclouen les
activitats marítimes. Planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el
marc de la política pesquera europea i altres ajuts i mesures de foment destinats al
sector pesquer, aqüícola i al sector d'afers marítims i de les activitats nàutiques.
Exercir les funcions de tutela sobre les confraries de pescadors i les seves
federacions. Impulsar la regulació normativa i el règim sancionador en matèria
d'ordenació pesquera, de gestió dels recursos marins, de les zones de protecció
pesquera o marisquera i altres mesures de protecció dels recursos marins, de
l'aqüicultura i el marisqueig, de les llotges de contractació, comercialització dels
productes pesquers, de les activitats marítimes, de titulacions nàutiques i capacitació
nauticopesquera. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li atribueixi per
normativa sectorial.
S’encarregarà d’iniciar els tràmits administratius una vegada que l’armador de
l’embarcació d’arrossegament sol·liciti una instal·lació o canvi del motor propulsor.
3.1.5. Secretaria General de Pesca

25

La Secretaria General de Pesca és l’organisme d’autoritat màxima en funcions de
pesca a l’estat espanyol. És un departament que pertany al Ministeri d’Agricultura,
26,27

Alimentació i Medi Ambient
. Correspon a la Secretaria General de Pesca les
competències pròpies del departament sobre planificació i execució de la política en
matèria de pesca marítima en aigües exteriors i aqüicultura, de l'ordenació bàsica del
sector pesquer, de les bases de comercialització i transformació dels productes
pesquers, i la participació en planificació de la política d'investigació en matèria de
pesca. També li correspon les relacions institucionals amb les organitzacions
professionals i altres entitats representatives d’interès al sector pesquer. Així mateix
exercirà les funcions relatives als acords pesquers de la Unió Europea amb tercers
països.
La Secretaria General de Pesca s’encarregarà de tramitar la llicència de pesca i
documentar totes aquelles dades relatives a la gestió del procediment de d’instal·lació
o canvi del motor propulsor.
24

Direcció General de Pesca i Afers Marítims: d’ara en endavant DGPAM

25

Secretaria General de Pesca: D’ara en endavant SGP
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient: d’ara en endavant MAAMA
27
Veure Annex A Legislació- Competències del MAAMA
26
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3.1.6. Capitania Marítima

28

o Districte Marítim

La Capitania Marítima i els Districtes Marítims

30

29

són uns òrgans que pertanyen a la

31,32

Direcció General de la Marina Mercant
i s’encarrega de l’exercici i del compliment
de les funcions pròpies exercides per la DGMM. La DGMM pertany al Ministeri de
33

Foment .
Majoritàriament estan instal·lades a cada port on es consideri que hi ha una activitat
alta de navegació o es requereixi un control de les condicions de seguretat marítima.
La DGMM, a través de les capitanies marítimes, és qui té les competències
necessàries per ordenar i executar les funcions següents: despatx de vaixells,
aplicació de les normes sobre enrolament i desenrolament de les tripulacions i normes
relatives als passatgers, gestió organització i administració de Registres de vaixells i
empreses marítimes en la perifèria, tramitació de títols professionals i d'esbarjo,
inspeccions tècniques i operatives dels vaixells en construcció a Espanya, inspeccions
de les condicions de navegació dels vaixells civils nacionals i les seves tripulacions,
expedició d'informes referits al seu àmbit d'actuació i en general totes aquelles
funcions relatives a la navegació, seguretat marítima, salvament marítim i lluita contra
incendis, la lluita contra la contaminació del medi marí en aigües situades en què
Espanya exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció. La Capitania Marítima o
Districte Marítim s’encarregarà d’inspeccionar físicament la instal·lació del motor
propulsor, de l’expedició de totes les proves i certificats que es realitzin, tramitar i
gestionar tots aquells procediments que així li pertoquin en el procediment
d’instal·lació o canvi de motor.
Figura 12: Capitania Marítima de Palamós

Font: Elaboració pròpia

28

Capitania Marítima: D’ara en endavant CM
Districte Marítim: D’ara en endavant DM
30
Veure Annex A Legislació- Regulació de les Capitanies Marítimes i Districtes Marítims
31
Direcció General de la Marina Mercant: d’ara en endavant DGMM
32
Veure Annex A Legislació- Estructura orgànica de la Direcció General de la Marina Mercant
33
Veure Annex A Legislació- Estructura orgànica del Ministeri de Foment
29
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3.2.

Procediment de certificació, instal·lació i inspecció de motors
34
propulsors i marc normatiu aplicable

S’explica a continuació el procediment que segueix un motor propulsor des de que
l’armador realitza la sol·licitud d’una nova construcció/canvi de motor o modernització
de la seva embarcació. Tanmateix es relaciona el procediment amb la normativa
aplicable, que s’ha considerat oportuna, en cada cas.

3.2.1. Presentació de la
motor/modernització

sol·licitud

de

nova

construcció/canvi

de

El primer pas que s’efectua és la presentació, per part de l’armador, de la sol·licitud de
nova construcció, canvi de motor o modernització a La Direcció General de Pesca i
35

Afers Marítims .
La documentació que la DGPAM requereix alhora de sol·licitar una instal·lació d’un
motor és la següent: sol·licitud de nova construcció, canvi de motor, modernització,
fulla d’assentament del vaixell




36

i el catàleg del motor a instal·lar.

El full d’assentament del vaixell és un document on ha de constar qualsevol
característica, obra i/o reforma que s’hagi dut a terme durant la vida útil de la
embarcació a efectes d’alterar les característiques constructives del vaixell o el
seu funcionament. Al full d’assentament també hi consta l’acreditació del
propietari de la embarcació.
En el catàleg del motor ha de constar la corba de potències amb consums del
motor i les característiques tècniques.

3.2.2. Comprovació de l’embarcació en el “Censo de buques de la flota
pesquera operativa”
Una vegada la DGPAM ha rebut la sol·licitud d’instal·lació del motor propulsor
comprova que l’embarcació està donada d’alta al “Censo de buques de la flota
37

pesquera operativa”
condició necessària per efectuar l’exercici de pesca
professional. El “Censo de buques de la flota pesquera operativa” és controlada per la
SGP.

34

Procediment de certificació, instal·lació i inspecció de motors propulsors: d’ara en endavant
s’anomenarà “procediment d’instal·lació del motor”
35
Veure Annex A Legislació- Funcions de la DGPAM
36

Veure Annex A Legislació- Fulla d’assentament del vaixell

37

Veure Annex A Legislació- Censo de buques de la flota pesquera operativa
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3.2.3. Comprovació de les dades del full d’assentament de l’embarcació amb les
dades de la Secretaria General de Pesca i la Direcció General de Pesca i
Afers Marítims
Una vegada comprovat que l’embarcació està inclosa en el “censo de buques de la
flota pesquera operativa” es comparen les dades que consten al full d’assentament
amb les dades de la base de dades de la DGPAM i les dades de la base de dades de
la SGP.
Si les dades no són les mateixes o es detectés que hi ha una irregularitat, la DGPAM
contacta amb SGP perquè informi de quina ha estat la irregularitat.
Aquesta irregularitat, normalment, es dóna en el cas de que l’embarcació estigui de
baixa provisional per no estar degudament despatxada per no tenir els certificats
pertinents en regla.
38

El despatx és el procediment administratiu mitjançant el qual la Capitania Marítima o
Districte Marítim comprova que tots els vaixells i embarcacions civils compleixen amb
tots els requisits exigits, per les normes legals, i poder efectuar les navegacions i
tràfics que pretenguin realitzar així com que compten amb les autoritats legals
exigibles i la seva tripulació és adequada en quant al seu nombre i titulació.
Si es detecta que aquesta irregularitat afecta a l’activitat de l’embarcació o les
característiques tècniques d’aquesta, es demana que l’armador ho regularitzi.
3.2.4. Control i anàlisi de l’expedient
Quan les dades del full d’assentament ja coincideixen amb les dades de la base de
dades de la DGPAM i la SGP, la DGPAM procedeix a fer un control i anàlisi de
l’expedient ( sol·licitud de nova construcció/canvi de motor/modernització, full
d’assentament del vaixell i catàleg del motor).
39

El catàleg del motor està certificat per els organismes competents que així ho dicta
l’Estat Espanyol, en aquest cas, fabricants/subministradors de motors o societats de
classificació. Aquests s’encarreguen, per una part, de certificar les especificacions
tècniques donades en el catàleg del motor i per l’altre limitar la potència del motor
40

propulsor a la que s’especifiqui a la llicència de pesca . La limitació de la potència del
motor es realitza en el banc de proves.
La llicència de pesca és totalment necessària per exerci l’activitat pesquera i només és
tramitada per SGP. La llicència de pesca es realitza a l’inici de l’activitat de

38

El rol de despatx i dotació del vaixell, de caràcter físic o electrònic, serà el document on recollirà tota la
informació requerida en aquest aspecte
39
Veure Annex A Legislació- Organismes competents
40
La llicència de pesca, de caràcter intransferible, és un document inherent al vaixell de pesca, que recull
les dades relatives a la seva titularitat, característiques tècniques, la zona de pesca o calador i la modalitat
de pesca del vaixell
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l’embarcació de pesca. És necessari una nova llicència de pesca cada vegada que es
realitza un canvi d’armador o s’altera característica tècnica de l’embarcació.
La DGPAM comprova que les especificacions tècniques del catàleg del motor estan
dins del que ells considerin autoritzable i procedeix l’enviament de l’expedient a la
SGP.
3.2.5. Tramitació de l’informe favorable o desfavorable
SGP, a partir de l’anàlisi de l’expedient enviat per la DGPAM, tramet un informe que
pot ser favorable o desfavorable.




En
el
cas
que
l’informe
sigui
desfavorable
la
DGPAM informa desfavorablement
a l’armador i expedeix un informe
argumentant que aquell motor no és autoritzable per instal·lar.
Per
el
contrari,
si
l’informe
de
la
SGP és favorable, la DGPAM expedeix un informe autoritzant la instal·lació
d’aquell motor propulsor.

3.2.6. Petició de nova construcció, canvi de motor o modernització de
l’embarcació a Capitania Marítima
Amb aquest informe favorable, expedit per la SGPAM, l’armador s’ha d’adreçar a CM
demanant la construcció, canvi de motor o modernització l’embarcació
La DGMM, a través de les Capitanies Marítimes, és qui té les competències
necessàries per ordenar i executar les inspeccions i controls tècnics en el procés
d’instal·lació del motor propulsor. Al contrari del procediment administratiu que duu a
terme la SGPAM, aquest participa activament sobre la instal·lació del motor propulsor (
i demés components).
Els documents que la Capitania Marítima requereix per iniciar els tràmits d’ instal·lació
del motor propulsor són els següents:









Sol·licitud de muntatge/desmuntatge/canvi del motor a càrrec d’un taller
autoritzat i
firmat pel propietari
Còpia del certificat de navegabilitat
Justificant de procedència del motor
Declaració de conformitat CE
Factura amb IVA, factura pro forma o contracte liquidat d’impostos
Resolució favorable de la SGPAM
Justificant del pagament de les taxes (Model 790/025)
Certificat de potència i duanes
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3.2.7. Emissió del rebut acreditatiu de la sol·licitud i enviament a Registre de
Vaixells
Amb aquesta documentació la CM emet un rebut acreditatiu de la data d’entrada de
presentació de la sol·licitud i procedeix a enviar la documentació al departament de
Registre de Vaixells.
3.2.8. Comprovació de la documentació a Registre de Vaixells
Una vegada Registre de Vaixells realitza l’anàlisi de la documentació determina, en
funció dels resultats de la verificació realitzada, si la mateixa està complerta i
correctament complementada.




Si la informació és correcta i complerta, es procedeix a l’apertura de l’expedient
informàtic
mitjançant
l’emissió
de
la
caràtula
informàtica
de
muntatge/desmuntatge/canvi del motor propulsor i s’emet informe al
departament d’Inspecció Marítima de la CM corresponent.
Si no és així, es procedeix a realitzat un requeriment d’esmena a l’armador.

3.2.9. Resolució del muntatge/desmuntatge/canvi de motor
Amb la documentació, i una vegada feta l’obertura de l’expedient informàtic, Inspecció
Marítima realitza l’informe tècnic corresponent i el retorn a Registre de Vaixells.
Registre de Vaixells procedeix a l’emissió d’una minuta resolutiva. La resolució del
muntatge/desmuntatge/canvi de motor podrà ser favorable o desfavorable. No obstant,
en el supòsit de que s’imposessin determinades condicions tècniques per el
muntatge/desmuntatge/canvi de motor, serà necessari que l’armador compleixi
determinats requisits. En el cas de que l’armador no ho faci es procedeix a la caducitat
del procediment.



Si l’informe és favorable s’envia la minuta resolutiva al Capità Marítim perquè
ho signi i a SGPAM perquè tinguin constància.
Si l’informe és desfavorable es procedeix a la denegació informàtica de
l’expedient.

3.2.10. Notificació del
d’assentament

muntatge/desmuntatge/canvi

de

motor

al

full

Una vegada el Capità Marítim signa la minuta resolutiva es trasllada de nou al
Registre de Vaixells. Registre de Vaixells ho notifica a l’armador i sol·licita la
presentació del certificat de fi d’obra a l’armador. Posteriorment
anota
el
muntatge/desmuntatge/canvi del motor propulsor al full d’assentament del vaixell.
L’armador ha de deixar constància de la notificació rebuda.
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3.2.11. Expedició de certificats i proves per la Inspecció Marítima
Quan es realitza el muntatge/desmuntatge/canvi de motor propulsor, l’armador
presenta el certificat de fi d’obra i tots els documents que quedin pendents durant el
procediment.
Els organismes competents (fabricants/subministradors o SSCC), prèviament, hauran
limitat la potència del motor propulsor, abans de ser instal·lat, a la potència que consti
a la llicència de pesca expedida per la SGP.
Registre de Vaixells rep el certificat de fi d’obra, juntament amb altres documents
pendents, i procedeix a la remissió de l’expedient a Inspecció Marítima per a
l’expedició dels certificats

41,42,43

i realització de les proves

44

que corresponguin.

3.2.12. Emissió del full d’assentament a la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims

Inspecció Marítima, un cop rep els certificats, els emet a Registre de Vaixells del port
de matrícula de l’embarcació. Registre de vaixells del port de matrícula de
l’embarcació anota al full d’assentament els canvis realitzats, l’ armador deixa
constància de la notificació realitzada i s’emet la fulla d’assentament a DGPAM.
3.2.13. Emissió de la nova llicència de pesca

Finalment la DGPAM fa les anotacions pertinents a la seva base de dades i comunica
aquests canvis a la SGP. La SGP al mateix temps que anota aquests canvis, expedeix
una nova llicència de pesca per a què l’embarcació pugui començar a realitzar la seva
activitat pesquera.

41

Veure Annex A Legislació- Certificat de conformitat per a vaixells d’eslora inferior a 24 metres

42

Veure Annex A Legislació- Certificat de conformitat per vaixells d’eslora superior a 24 metres

43

Veure Annex A Legislació- Certificat de valoració

44

Veure Annex A Legislació- Acta de proves oficials
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Es pot veure en la Taula I un resum del procediment d’instal·lació d’un motor
propulsors en una embarcació de pesca d’arrossegament des de que l’armador
presenta la sol·licitud de nova construcció/canvi de motor/modernització a la DGPAM
fins que finalment la SGP envia la nova llicència de pesca.

Taula I: Resum del procediment d’instal·lació d'un motor propulsor

1. Armador: Presentació de la Sol·licitud de nova construcció/canvi de
motor/modernització a la DGPAM

2. DGPAM: Comprovació de l’embarcació en el “Censo de buques de la flota pesquera
operativa”
3. DGPAM: Comprovació de les dades de la DGPAM amb les dades de la fulla
d’assentament de l’embarcació i les dades de la SGP
4. DGPAM: Control i anàlisis de l’expedient
5. DGPAM: Tramitació de l’informe favorable o desfavorable
6. Armador: Petició de nova construcció/canvi de motor/modernització a CM
7. CM: Emissió del rebut acreditatiu de la sol·licitud i enviament a Registre de Vaixells
8. Inspecció marítima: Resolució del muntatge/desmuntatge/canvi de motor
9. Registre de Vaixells: Notificació del muntatge/desmuntatge/canvi de motor a la fulla
d’assentament
10. Inspecció Marítima: Expedició de Certificats i proves
11. Registre de vaixells: Emissió de la fulla d’assentament a la DGPAM
12. SGP: Emissió de la nova llicència de pesca
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació interna de la DGPAM i la CM
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4. COMPARACIÓ ENTRE DADES OFICIALS I REALS DE LA
FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS
A partir del treball de camp, de l’observació presencial al moll pesquer de Palamós, de
les entrevistes realitzades a professionals del sector, i de la informació sobre dades
oficials publicades al Cens de la Flota Pesquera Operativa, s’han analitzat diferents
aspectes tècnics i econòmics referents a les embarcacions d’arrossegament de
Palamós i a la seva explotació, amb la finalitat de comparar la diferència entre els
valors oficials que consten públicament i els reals detectats. L’anàlisi ha permès
identificar quines irregularitats existeixen i en quins àmbits es produeixen.
Per tal de poder indicar la informació detallada s’ha considerat oportú anomenar les
45

embarcacions com a unitats productives (U.P’s) independents . Aquesta informació,
referent a les embarcacions d’arrossegament del Port de Palamós, s’expressa, a
petició dels armadors, de forma anònima, de manera que no es puguin relacionar les
unitats productives amb les embarcacions a les quals representen. Així doncs, l’ordre
de les unitats productives ha estat elegit de forma aleatòria i no coincideixen en les
diferents taules que es mostren a continuació.
Així doncs s’analitza a continuació l’eslora entre perpendiculars, l’arqueig, la potència
propulsora, el consum, les captures i guanys de les embarcacions d’arrossegament de
Palamós.

4.1.

L’eslora entre perpendiculars
46

L’eslora entre perpendiculars , és la distància compresa entre la perpendicular de
47

popa (Ppp)

48

i la perpendicular de proa (Ppr) .

La Ppp és la Línia vertical la qual la seva posició queda definida en funció de la forma
de la popa del vaixell. En els vaixells amb timó i hèlix en el pla diametral, la Ppp passa
per la cara de popa del codast de popa, mentre que ens els vaixells amb timó
compensat en el pla diametral, la Ppp coincideix amb l’eix del timó. La Ppr és Línia
vertical traçada per la intersecció de la línia de flotació que es consideri amb la
cantonada de proa de la roda. Per tant aquesta perpendicular tindrà una posició que
variarà segons la forma de la proa i la flotació presa. A efectes pràctics es determina
que es la perpendicular corresponent a la flotació d’estiu o la línia de màxima
49

càrrega .
Segons l’article 9 del RD 1440/1999, de 10 de setembre, per el que es regula l’exercici
de la pesca amb arts d’arrossegament de fons en el calador nacional del mediterrani,
tots els vaixells de pesca d’arrossegament de fons han de tenir una eslora entre
perpendiculars entre 12 i 24 metres.
45

D’ara en endavant U.P’s
Eslora entre perpendiculars: D’ara en endavant Lpp
47
Perpendicular de proa: D’ara en endavant Ppr
48
Perpendicular de popa: D’ara en endavant Ppp
49
[17]
46

Página 43 de 159

IRREGULARITATS EN LA POTÈNCIA PROPULSORA DE LA FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS
COMPARACIÓ ENTRE DADES OFICIALS I REALS DE LA FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS

A Catalunya, segons el RD 81/1988, de 10 de març, per el que es regula la pesca
d’arrossegament de fons al litoral català, tots els vaixells de pesca d’arrossegament de
fons han de tenir una eslora entre perpendiculars entre 16 i 27,5 metres.
Taula II: Eslora entre perpendiculars oficials de les embarcacions d'arrossegament de Palamós

U.Pn
U.P1
U.P2
U.P3
U.P4
U.P5
U.P6
U.P7
U.P8
U.P9
U.P10
U.P11
U.P12
U.P13
U.P14
U.P15
U.P16
U.P17
U.P18
U.P19
U.P20
U.P21
U.P22
U.P23
U.P24
U.P25
U.P26

LPP (m)
15,3
20,77
19,39
17,55
12,75
18,7
13,9
19,52
19,28
13,5
18,71
23,9
19,8
18,3
18
19,2
22,87
14,44
23,9
13,6

Font: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

No existeix una diferència entre la LPP oficial i la LPP real. Al ser una característica
constructiva de l’embarcació és molt difícil la seva modificació pels costos econòmics
que suposa. No sol haver-hi interès en modificar la LPP de les embarcacions
d’arrossegament, ja que no representa cap millora destacable pel funcionament de
l’embarcació ni de l’activitat pesquera.
Les LPP’s de les U.P’s que no compleixen la LPP mínima establerta per normativa són
embarcacions construïdes anteriorment a l’entrada en vigor de la llei. Aquests vaixells
segons la disposició transitòria 2 del Decret 81/1988, de 10 de març, podran continuar
la seva activitat fins la seva extinció.
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4.2.

L’ arqueig

L’arqueig

50

és una mida que representa el volum intern del vaixell considerant certs
51

espais tancats al mateix. Pot estar expressat en GT o TRB .
Taula III: Arqueig oficial de les embarcacions d'arrossegament de Palamós

U.Pn
U.P1
U.P2
U.P3
U.P4
U.P5
U.P6
U.P7
U.P8
U.P9
U.P10
U.P11
U.P12
U.P13

Arqueig GT
18,77
50
113,016
8,19
86,5
50,96
47,56
57,97
107,09
22,38
126,96
15,54
16,79

Arqueig TRB
22,02
49,52
72,64
7
57,95
46,6
43,41
61,45
80,98
16,06
98,76
13,6
21,33

U.Pn

Arqueig GT

Arqueig
TRB

U.P14
U.P15
U.P16
U.P17
U.P18
U.P19
U.P20
U.P21
U.P22
U.P23
U.P24
U.P25
U.P26

42,01
38,58
13,09
56,08
68,5
50,9
22,38
16,86
77,08
20,47
72,42
82,23
6,27

45,99
36,02
13,66
47,5
49,8
46,87
16,07
11,01
56,08
24,3
82,56
41,05
8,1

Font: Ministeri d’agricultura, alimentació i medi ambient

En el cas d’una nova construcció, l’armador ha d’aportar la baixa d’una embarcació
activa en la mateixa modalitat per poder feinejar en el calador nacional del Mediterrani.
L’arqueig de la nova construcció no pot excedir de l’arqueig aportat per l’embarcació o
les embarcacions que s’aporten com a baixa. No és motiu d’aquest estudi entrar en
detall sobre el compliment o no d’aquest factor tot i que els entrevistats afirmen que no
hi ha “irregularitats” de manipulació de l’arqueig tot i que moltes de les subvencions
que reben les empreses armadores analitzades es donen en funció de l’arqueig dels
vaixells.
En tot cas, als armadors d’arrossegament de Palamós no els interessa la modificació
de l’arqueig real ja que suposa un inconvenient a l’hora de navegar. Si es tracta de
buscar més capacitat volumètrica, s’incrementa la resistència a l’avanç de
l’embarcació i s’ha d’instal·lar un motor propulsor de més potència; amb totes les
repercussions que això representa. La capacitat volumètrica es consideraria molt més
important en vaixells factoria o vaixells de pesca frigorífics on emmagatzemen els
productes extrets del mar i/o passen molt de temps sense desembarcar les captures.

50

Veure Annex A Legislació- Arqueig

51

Tones de registre brut
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4.3.

La potència propulsora
52

Segons l’article 8 del RD 1440/1999, de 10 de setembre , tots els vaixells de pesca
d’arrossegament en el calador nacional del Mediterrani han de tenir una potència
màxima continua en banc no superior a 500 CV. Les embarcacions de construcció
anterior a la publicació de la norma poden exercir la seva activitat professional fins la
baixa definitiva.
Taula IV: Potència oficial, potència real i diferència (%) de les embarcacions d'arrossegament de
Palamós

U.Pn Potència oficial (cv) Potència real (cv)
U.P1
U.P2
U.P3
U.P4
U.P5
U.P6
U.P7
U.P8
U.P9
U.P10
U.P11
U.P12
U.P13
U.P14
U.P15
U.P16
U.P17
U.P18
U.P19
U.P20
U.P21
U.P22
U.P23
U.P24
U.P25
U.P26

315
200
78
500
314
375
95
60
500
106
480
425
57
65
470
467
31
428
320
369
566
495
122
740
72
50

600
500
100
800
700
680
400
380
500
150
720
900
100
200
640
1500
92
720
630
680
566,900
1500
425
1370
100
180

%
47,5
60
22
37,5
55,1
44,9
76,3
84,2
0
29,3
33,3
52,8
43
67,5
26,6
68,9
66,3
40,6
49,2
45,7
37,1
67
71,3
46
28
72,2

Font: La taula s’ha realitzat a partir de les dades del Ministeri d’agricultura, alimentació i medi ambient i a partir
de les entrevistes realitzades.

Oficialment totes les embarcacions d’arrossegament del port de Palamós compleixen
amb la normativa especificada i no sobrepassen la potència màxima continua de 500

52

Veure annex A Legislació- Limitació potència propulsora
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CV a excepció de dues embarcacions. Aquestes dues embarcacions han estat
construïdes abans de l’entrada en vigor de la norma.
Per a la obtenció dels valors de potència propulsora real, s’ha entrevistat
individualment a cada armador. A aquests se’ls ha donat la opció de contestar
públicament, contestar anònimament o no contestar. El 42,3% dels armadors han
contestat públicament, el 50% dels armadors han preferit contestar anònimament i un
7,7% dels entrevistats no han volgut contestar. Els valors d’aquests últims, així com la
resta de valors han estat corroborats a partir d’un document no oficial, que ha arribat a
les mans de l’autor, en el qual consta la potència oficial i real de la flota
d’arrossegament de Palamós. La potència real que indica aquest document coincideix
amb la obtinguda a partir de les entrevistes a excepció d’una embarcació. En el cas
d’aquesta última, la U.P.21 s’han indicat els dos valors detectats i s’ha agafat el més
gran per fer els càlculs.
El present estudi ha permès demostrar que un 96% de les embarcacions
d’arrossegament de Palamós utilitzen una potència superior del que consta
oficialment. A més, un 54% de les embarcacions superen la potència màxima permesa
per la normativa vigent.
Segons l’anàlisi la potència total real de la flota d’arrossegament del Port de Palamós
és de 15467 CV i la potència oficial és de 7700 CV. Comparant la potència que consta
oficialment amb la potència real es pot veure que la flota esta un 50,2%
sobredimensionada en termes de potència
Figura 13: Marques dels motors propulsors de les embarcacions d'arrossegament de Palamós

Cummins
8%
Volvo
8%

Caterpillar
25%

Pegaso
8%

Baudouin
9%

Guascor
13%
Mitsubishi
4%

Chrysler
8%

Man
17%

Font: Elaboració pròpia a partir d’entrevistes realitzades

Les principals marques comercials de motors propulsors utilitzats a bord de les
embarcacions del Port de Palamós són les següents: Volvo, Caterpillar, Guascor, Man,
Pegaso, Chrysler Barreiros, Cummins, Mitsubishi i Baudouin.
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4.4.

El consum de combustible

El consum de combustible és diferent per cada embarcació. Com s’ha comentat en
apartats anteriors, el consum depèn principalment de la potència propulsora tot i que el
motor propulsor consumirà més o menys depenent d’altres factors com l’estat del casc
de l’embarcació i del sistema propulsiu (hèlix, reductora, eix), l’estat de la mar les
dimensions dels aparells de pesca, la velocitat d’arrossegament i de navegació...
El combustible destinat a la pesca, a l’estat espanyol, està subvencionat i els
pescadors d’arrossegament de Palamós estan exempts de pagar una part del
53

combustible que gasten .
Taula V: Consum mitjà real de combustible (litres/dia) i potència real (CV) de les embarcacions
d'arrossegament de Palamós

U.Pn

Potència real
(cv)

Consum
(litres/dia)

U.Pn

Potència real
(cv)

Consum
(litres/dia)

U.P1
U.P2
U.P3
U.P4
U.P5
U.P6
U.P7
U.P8
U.P9
U.P10
U.P11
U.P12
U.P13

200
640
1500
92
720
630
680
566
1500
425
1370
100
180

200
600
1000
70
500
400
500
650
900
275
1000
100
100

U.P14
U.P15
U.P16
U.P17
U.P18
U.P19
U.P20
U.P21
U.P22
U.P23
U.P24
U.P25
U.P26

600
500
100
800
700
680
400
380
500
150
720
900
100

500
400
100
800
600
550
200
240
500
260
550
750
100

Font: Taula realitzada a partir d’entrevista als armadors

Els entrevistats afirmen que hi ha una relació aproximada entre cavalls de potència i
litres de consum. És habitual considerar que per cada 1 CV de potència es necessita 1
litre de consum de combustible durant 12 hores aproximadament (la jornada laboral
complerta).
Conèixer el consum de combustible de les embarcacions d’arrossegament de Palamós
ens pot fer una idea de la potència utilitzada per cada embarcació. Així doncs, tornant
a l’apartat anterior referent a la potència propulsora, apareix un nou indicador que
ajuda a determinar, aproximadament, la potència real utilitzada. Coneixent el consum
total diari de la flota d’arrossegament de Palamós es pot calcular, de forma
aproximada, la potència propulsora total que s’està utilitzant per explotar els caladors.
Analitzant la Taula V es pot comparar la potència propulsora real de cada U.P amb el
consum mitjà de cada U.P. Es pot veure que en molts casos es produeix la relació
53
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1𝐶𝑉 − 1[

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒
𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

∗ 𝑑𝑖𝑎] Aquelles U.P’s que presenten un consum inferior a la

potència, majoritàriament, és perquè en la seva jornada laboral treballen menys de 12
hores al dia.
U.P5, U.P6, U.P11, U.P14, U.P18, U.P19, U.P25 i U.P25 són embarcacions que es
dediquen a la pesca de gamba roja (Aristeus antennatus) en els caladors de la zona 1
(Gamba de Sant Sebastià) zona 5 (El Rostoll). Inverteixen aproximadament entre 6 i 8
hores en la fase d’arrossegament de la xarxa. La velocitat en què arrosseguen, pel
tipus de fons en què es troba la gamba roja (Aristeus antennatus), és molt menor que
si es pesca escamarlà (Nephrops norvegicus) o peix. Es pot veure que el consum, en
aquests casos, no s’aproxima tant a la potència propulsora real.
El consum real total de combustible puja a 11845 litres/dia. Comparant el consum real
total de combustible, la potència real total (15467 CV) i la potència oficial total de (7700
CV), es pot veure que el consum de combustible total és molt més alt que la potència
total oficial i s’aproxima més a la potència total real que a la oficial.
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒
𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

Si s’aplica la relació 1𝐶𝑉 − 1[

∗ 𝑑𝑖𝑎], es pot calcular el consum aproximat que

haurien de tenir les embarcacions d’arrossegament de Palamós utilitzant la potència
propulsora que consta oficialment. Calculant s’obté un consum oficial total,
d’aproximadament, 7700 litres/dia.
La diferència entre el consum de combustible oficial i real és de 4145 litres/dia, un 35%
més de litres diaris.
El combustible de les embarcacions d’arrossegament de Palamós, igual que el
combustible de les embarcacions de pesca de l’estat Espanyol, és subvencionat per
l’estat. Des d’aquest punt de vista, es pot interpretar, que l’estat espanyol està pagant,
amb fons públic, un 35% més de litres diaris de combustible extres que no pagaria si
les embarcacions de la flota d’arrossegament de Palamós utilitzessin motors amb les
potències que consten oficialment.
Taula VI: Diferència entre consum real i consum teòric (litres/dia) de les embarcacions
d’arrossegament de Palamós

Consum real
(litres/dia)

Consum teòric oficial
(litres/dia)
11845

%
7700

Font: Taula realitzada a partir d’entrevista als armadors
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4.5.

Les captures i guanys totals

Existeix una diferència entre les captures oficials, o declarades, i les captures reals de
la flota d’arrossegament de Palamós. Aquesta diferència ve donada per dos motius: la
venda de peix sense passar per subhasta (en negre) i pesca de subsistència
55

descartes

54

i els

alhora de fer el triatge a bord de les embarcacions.

Segons un estudi que presenta l’organisme Oceana “Evolución de la pesca en
Baleares en el último siglo: reconstrucción de captures, potencia real del arrastre y
56

57

especies desaparecidas” treballat amb dades de l’Institut Español d’Oceanografia ,
es considera que un 17% de les captures pujades a bord de les embarcacions
corresponen a les captures del MNS, un 30% descartes i el restant són les captures
que passen per llotja. A partir de les entrevistes realitzades es pot donar com a certes,
en el cas de Palamós, aquestes dades que presenta l’IEO.
Segons les dades de la Confraria de Pescadors de Palamós les embarcacions
d’arrossegament de Palamós van vendre a subhasta un total de 651.000 kg de
captures per un preu de 6.390.000€ i un preu de mitjana 11,7€/kg aproximadament
(any 2014).
Si a aquest total de captures oficials se li suma un 47%, provinent de les captures de
MNS i descartes, el total de captures reals puja a 956.970 Kg.
Si es calcula les captures a subhasta + les captures MNS s’obté un total de 761.670
Kg. Aplicant un preu mitjà de 11,7€/Kg la flota d’arrossegament obté uns beneficis, per
la venda del producte a subhasta i a MNS, de 8.911.539€ un valor 28,3% més elevat
que les dades oficials.
Taula VII: Diferència entre captures oficials i reals (Kg) i els guanys oficials i reals (€) de les
embarcacions de pesca d’arrossegament de Palamós

Captures oficials (Kg)

Captures reals (Kg)

651000

Guanys a subhasta
oficials (€)

%
diferència

956970

Guanys reals (€)

6390000

32

%
diferència

8911539

28,3

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Confraria de Pescadors de Palamós

54

Mercat negre i pesca de subsistència: d’ara en endavant MNS
Segons la Comissió Europea de Pesca els descartes són les captures no desitjades que es tornen al
mar, vives o mortes, perquè no assoleix la talla mínima, perquè el pescador no disposa de quota per
pescar-les o per determinades normes de composició de les captures.
56
[18]
57
Instituto Español de Oceanografía: d’ara en endavant IEO
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5. “ACTORS” IMPLICATS I INTERESSOS DARRERE LES
IRREGULARITATS DE LA POTÈNCIA PROPULSORA DE LA
FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS
Un 97% de les embarcacions d’arrossegament de Palamós utilitzen una potència
superior de la qual consta oficialment. Partint de la hipòtesi inicial, que la utilització
d’una potència propulsora superior irregular i sobredimensionada provoca tota una
sèrie factors perjudicials tant per la flota d’arrossegament de Palamós com per al
conjunt de la societat, s’ ’analitzen, a continuació, quins són els motius que condueixen
als diferents actors implicats a voler utilitzar una potència propulsora superior a l'oficial
i en alguns casos, inclús, a infringir una normativa legal.
Al no ser la potència real un valor oficial, fa que no es pugui mesurar de forma real la
capacitat propulsora de la flota pesquera amb tots els perjudicis que això representa.
La normativa reglamentaria que es planteja, referent a la gestió i regulació tant de la
flota pesquera operativa com de mesures a emprendre sobre l’ecosistema marí, no
s’adeqüen a la realitat, ja que la capacitat propulsora presenta, oficialment, unes dades
molt inferiors; a diferència de les dades reals.
Històricament no s’ha considerat que la utilització de potències elevades presenti
efectes econòmics negatius per al negoci que gira entorn de la pesca d’arrossegament
ja que, a curt termini, la instal·lació d’un motor més potent beneficia als armadors, a les
drassanes de construcció, als fabricants/subministradors de motors i a l’administració
marítima i pesquera.
Són varis els motius que porten a la utilització d’un motor més potent, però irregular, i
són plantejats, de forma diferent, depenent de quin “actor” està implicat. Els interessos
que tenen les drassanes de construcció, fabricants/subministradors de motors,
l’administració pesquera i marítima són diferents dels interessos que tenen els
armadors d’arrossegament de Palamós.

5.1.

Els Armadors de pesca d’arrossegament de Palamós:
l’evolució tecnològica, l’augment de la capacitat pesquera i
l’augment de l’esforç pesquer

L’evolució tecnològica és un dels principals factors que relaciona els armadors de les
embarcacions d’arrossegament del Port de Palamós amb la seva potència propulsora.
Els armadors d’arrossegament han realitzat una forta inversió en tecnologia, al llarg
dels anys, augmentant l’eficiència tecnològica, la capacitat de les embarcacions i
augmentant l’esforç pesquer.
La instal·lació de motors de combustió interna i les portes d’arrossegament, l’aparició
dels instruments de navegació i comunicació, la instal·lació de viradors i “pals “de
pesca, els nous materials de construcció, els nous sistemes de detecció de peixos i la
utilització de sensors en els aparells de pesca suposen una sèrie de canvis que
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afecten les embarcacions pesqueres i l’activitat que desenvolupen a mesura que van
sorgint i es van desenvolupant al llarg dels anys.
Inicialment, el sistema de propulsió que utilitzaven les primeres embarcacions de
Palamós era la propulsió a vela. Aquest sistema de propulsió requereix la força del
vent per propulsar l’embarcació. Es necessitaven dues embarcacions per a poder
arrossegar la xarxa (d’aquest fet deriva el nom, com antigament es coneixia a la pesca
d’arrossegament, “La pesca a la Parella”). Hi havia certes embarcacions que
utilitzaven tangons que els permetia pescar de forma individualitzada; tot i així no era
el més comú. La feina s’havia de fer a ma ja que no existia tecnologia suficient que
ajudés a l’home. Segons el registre de matrícula de la llista 3ª del districte marítim de
Palamós, totes les embarcacions de més de 10 tones matriculades entre 1011 i 1935
eren armades per pescadors immigrants. És en aquest període quan s’instal·la el
primer motor d’explosió. Aquest motor era un motor semidièsel. L’engegada d’aquests
motors es feia manualment fent explotar el querosè i posteriorment, els motoristes de
les embarcacions, passaven a utilitzar gasoil. La instal·lació del motor semidièsel
suposa no haver de dependre de la força del vent i a partir d’aquest moment, el
pescador ja pot sortir a pescar encara que el vent no bufi. La instal·lació dels primers
motors va permetre la instal·lació de les portes d’arrossegament i viradors pels
maniobrar els aparells de pesca. Els motors produïen molta més força de tir, al contrari
que la força que feia l’embarcació en ser propulsada pel vent. La potència dels motors
d’explosió instal·lats era molt reduïda tot i així, era suficient per propulsar unes
embarcacions d’unes dimensions molt petites amb l’equip de pesca pertinent (les
embarcacions més grans feien uns 12 metres d’eslora). La motorització, juntament
amb la instal·lació de les portes d’arrossegament, va permetre que no fossin
necessàries dues embarcacions per arrossegar la xarxa i la “xorrada” i “calada” ja no
s’havia de fer a mà gràcies a l’ajuda dels viradors. Cap al 1980 els motors semidièsels
van ser substituïts per motors purament dièsels; motors més potents i més
desenvolupats tecnològicament.
“...Nosaltres, La meda i la barca Flaqueta, dels Ciriaco, vam ser els que van instal·lar les
primeres ràdios a la barca. Teníem una radio a la barca i una a casa i ens podíem comunicar
amb els familiars. Vam posar aquestes ràdios perquè vam veure que les barques de la cala les
van posar i els hi anava bé. Després ens van fer treure les ràdios de casa perquè deien que les
ones feien interferències amb les televisions de les cases...”
Segons Rafael Fornós Llaó, armador i expatró de l’embarcació Juan y Virgilio

A principi dels anys 50 la tecnologia no era present a les embarcacions de Palamós.
Els patrons de les embarcacions no disposaven de cap tipus de tecnologia d’ajuda a la
navegació i comunicació. Per tal de poder navegar utilitzaven una brúixola, un rellotge,
un escandall

58

i es situaven a partir de les senyes

59

58

.

L’escandall és un aparell que permet mesurar la distancia entre l’embarcació i el fons marí
Les senyes són punts geogràfics que els mateixos patrons s’estableixen per poder-se guiar alhora de
navegar. Les senyes passaven de pares a fills i moltes vegades no es deien entre patrons i armadors de
diferents embarcacions
59
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Cap als anys 60 es van instal·lar els primers sistemes electrònics d’ajuda a la
navegació i comunicació: les primeres ràdios VHF. Els armadors pesquers
d’arrossegament es van centrar en augmentar aquesta tecnologia per tal d’incrementar
l’eficiència pesquera. En el 1970 s’instal·len les dues primeres ràdios VHF a
l’embarcació La Meda i Flaqueta. Al gener de 1975 s’instal.la a Palamós el primer
60

radar .
Posteriorment, quan l'electrònica es va establir en el mercat, es van començar a
implementar els sistemes de mostreig digitals i analògics, el radar, la cartografia
electrònica, l’ordinador i el telèfon mòbil. La flota actual d’arrossegament utilitza
sondes d’obertura de les portes, tot tipus de sensors de xarxa i plòters avançats entre
tots els aparells descrits anteriorment. La utilització de nous materials com la fibra de
vidre permet dissenyar i construir embarcacions amb noves formes més
hidrodinàmiques, lleugeres i amb molta menys resistència estructural. Gràcies a
aquests avenços tecnològics, juntament amb altres factors que s’expliquen més
endavant, produïts de forma més o menys simultània al llarg dels anys, es
construeixen embarcacions de dimensions més grans, molt més tecnificades i amb
potències propulsores majors. Es pot veure en la Figura 11 l’evolució de la potència
propulsora total utilitzada per les embarcacions de pesca del Port de Palamós entre els
anys 1970-2002.
Figura 14: Sensors de xarxa i sensors de sondes SIMRAD

60
61

[4]
[15]
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En la Figura 15 es pot veure l’evolució que ha patit la potència propulsora total
utilitzada per la flota de pesca d’arrossegament al llarg dels anys.
Figura 15: Potència propulsora total utilitzada per la flota de pesca del Port de Palamós (197062
2002)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades subministrades per la Confraria de pescadors de Palamós i dades de
les entrevistes realitzades

La potència propulsora total augmenta al llarg dels anys. Entre els anys 1962 i 1971 la
potència tendeix a pujar, de forma més o menys pronunciada. A partir del 1972, la
potència pateix un augment molt considerable fins al 1978. A partir d’aquí, la potència,
comença a patir una davallada. La potència total que s’utilitza és cada vegada menor a
mida que s’avança el temps.
A partir de l’estudi realitzat per Giulia Gorelli, Joan B. Company i Francesc Sardà,
”Management strategies for the fishery of the red shrimp Aristeus antennatus in
63

Catalonia (NE Spain) , s’ha pogut saber que durant l’any 1950 la potència total
destinada a la captura de la gamba rosada (Aristeus antennatus) era de 330 CV. L’any
2013 la potència real i la potència oficial creixen un 6445% i un 3668 % respectivament
respecte la potència de l’any 1950.

62

Aquestes dades corresponen al total d’embarcacions de pesca del Port de Palamós (arrossegament,
encerclament i arts menors). A afectes de càlcul i davant la falta d’altres dades és necessari considerar
aquestes dades com les que presenten, només, les embarcacions d’arrossegament. Les embarcacions
d’arrossegament sempre han sigut les embarcacions més nombroses del total de les embarcacions de
pesca. Les dades varien quantitativament tot i així, gràficament, seguiran la mateixa trajectòria.
63
[1]
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Figura 16: Potència propulsora mitjana (CV) i Nº d’embarcacions d'arrossegament del Port de
Palamós (1939-2010)
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Es veu en la Figura 16 que la potència propulsora mitjana utilitzada augmenta al llarg
dels anys. Hi ha dos períodes que el nombre d’embarcacions augmenta: durant el
1940-1960 i el 1964-1977. Hi ha dos períodes que el nombre d’embarcacions
disminueix: durant els anys 1960-1963 i a partir del 1977. A partir de les dades es
dedueix que s’ha reduït el nombre d’embarcacions però que, aquestes embarcacions,
utilitzen una uns motors propulsors més potents.
Observant la Figura 17 es comprova que existeix una relació directa entre les
dimensions de l’embarcació i la potència propulsora utilitzada. El gràfic presenta una
relació lineal entre la LPP i la potència propulsora oficial. Si es calcula la R, es veu que
pren un valor de R=0,91. Aquest valor és molt pròxim a 1 i per tant podem afirmar,
estadísticament, que existeix relació entre LPP i potència propulsora oficial. Com més
grans són les LPP’s de les embarcacions més grans són les potències propulsores
utilitzades. Aquesta afirmació és òbvia des del punt de vista de l’enginyeria naval, ja
que com més gran és l’embarcació aquesta ofereix una resistència a l’avanç superior i
es requereix un motor propulsor més potent per adquirir la mateixa velocitat.
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Figura 17: Relació entre la eslora entre perpendiculars (m) i la potència propulsora oficial (CV) de
la flota d'arrossegament del Port de Palamós (2015)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del “Censo de buques de la flota operativa” i entrevistes realitzades

El terme eficiència s’utilitza per relacionar els resultats obtinguts amb els recursos
utilitzats per aconseguir-los. L’eficiència tecnològica, en pesca, relaciona la tecnologia
empleada i les captures obtingudes (també pot relacionar altres variables com podria
ser el núm. d’hams invertits o el núm. de treballadors invertits).
Els armadors d’arrossegament es basen a incrementar l’eficiència tecnològica al llarg
dels anys, amb la utilització i instal·lació d’aparells cada vegada més desenvolupats.
Un dels motius per la qual que els pescadors d’arrossegament de Palamós inverteixen
a tecnificar les seves embarcacions, segons les entrevistes realitzades, és poder
assegurar unes captures. Un altre motiu per exemple pot ser augmentar la seguretat i
protecció tant de l’embarcació com de l’equip humà. A mesura que les embarcacions
es van tecnificant i l’eficiència tecnològica augmenta també ho fa l’esforç pesquer.
La flota d’arrossegament de Palamós, doncs, ha incrementat l’eficiència tecnològica de
les seves embarcacions augmentant la potència dels motors propulsors entre d’altres.
A petició dels armadors, ja sigui en embarcacions de nova construcció com en les ja
existents, s’han instal·lat o substituït els motors per d’altres més potents. A priori,
aquests motors són oficialment legals si es té en compte que han passat les
inspeccions pertinents, i per tant, estan teòricament limitats i precintats a la potència
oficial que marca la llicència de pesca de cada embarcació. Partint de la hipòtesi que
els armadors tinguin l’objectiu de fer treballar els motors amb la potència oficial, i per
tant, amb els motors limitats, el fet d’instal·lar motors de potència total (en el cas de no
estar limitats) molt superior a l'oficial, no té cap sentit, ja que només aporta perjudicis
per a l’explotació de l’embarcació i per al mateix motor. Les entrevistes amb els
armadors, a més, demostren que aquests són coneixedors que els seus motors han
estat manipulats, després de passar els tràmits legals, perquè puguin assolir la
potència real per la qual han estat dissenyats. Així doncs, l’armador es situa com el
primer infractor de les irregularitats detectades. Es pot veure en apartats posteriors
per quins motius els armadors d’arrossegament de Palamós volen augmentar
l’eficiència tecnològica, la capacitat pesquera i l’esforç pesquer.
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5.2.

L’administració marítima-pesquera: l’evolució de la política
pesquera aplicada i irregularitats detectades en el procés
d’instal·lació del motor propulsor

Hi ha varis factors que no impedeixen la utilització de motors propulsors amb més
potència del que consta oficialment. Aquests errors són provocats per dos motius
principals. Per una banda, degut a deficiències en la política pesquera aplicada, i per
l’altra, per irregularitats que presenta el procés de certificació, instal·lació i inspecció
de motors propulsors així com el seu control i gestió tecnicoadministratiu.
5.2.1. Deficiències en la política pesquera aplicada i la regulació de la potència
propulsora
L’anàlisi de la política pesquera aplicada és un factor clau, ja que és necessari per
poder determinar si ha beneficiat o perjudicat la flota d’arrossegament del Port de
Palamós.
Es pot separar les polítiques pesqueres dutes a terme en dues grans línies d’actuació:




Des del 1900 fins a l’adhesió de l’estat espanyol dins la CEE es considera
necessari fomentar la construcció i modernització de la flota pesquera tenint en
compte el context sociopolític i econòmic que pateix el país. Des del punt de
vista de la potència propulsora es fomenta la creació d’embarcacions cada
vegada molt més potents.
A partir de l’adhesió d’Espanya a la CEE es considera necessari fomentar la
reducció i buscar la sostenibilitat entre flota i recursos marins a causa de
l'excessiva capacitat de la flota pesquera i pels pocs recursos que pesquers
que hi ha. La CE obliga, en certa manera, a replantejar la política pesquera
utilitzada a l’estat i imposa un cert caràcter més preocupant amb els efectes
que provoca la pesca.

Figura 18: Potència propulsora oficial de la flota d'arrossegament del Port de Palamós (anys 19382015)
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El primer i més important grup de pescadors va arribar a la petita vila de Palamós, a
64

inicis del 1912, de l’Ametlla de Mar . Altres col·lectius d’immigrants que van arribar a
Palamós procedien del Campello i de Vinaròs. Aquests nuclis inicials van generar
durant les tres dècades posteriors una complexa dinàmica d’atracció de familiars,
coneguts i noves unitats de pesca que van acabar configurant un port amb una flota
65

pesquera prou moderna i potent i una comunitat fortament endogàmica . Durant
aquest període els pescadors del sud de Tarragona i del litoral valencià van introduir a
66

les aigües de Palamós la “vaca” , augmentant el tonatge inicial en 10 tones67. Al 1925
es va instal·lar el primer motor d’explosió. Segons dades oficials, cap al 1930 la pesca
en el districte de Palamós la realitzaven 50 arrossegadors, 17 sardinals, 95 tresmalls,
68

4 xàvegues i un centenar llarg d’arts i aparells menors .
Entre el 1925 i el 1938 es van instal·lar un total de 84 motors d’explosió en tot el
districte lo que va generar, a la llarga, l’abandonament progressiu de la navegació a
vela, una marcada desestacionalització de l’activitat pesquera, un increment del
territori de pesca amb el consegüent augment de la distancia d’accés als caladors i un
augment significatiu de les captures. La potència mitja total en aquesta època era de
69

18,4 CV .
La situació política, social i econòmica que presentava Catalunya, durant la guerra
civil, va afectar directament la gestió de les flotes pesqueres a nivell regional i més
concret a nivell local. Per poder pescar, les embarcacions d’arrossegament de
Palamós, s’havien d’enfrontar a moltes dificultats. Entre elles aconseguir el suficient
combustible per feinejar i si s’aconseguia sortir a pescar, s’havien de sortejar les
mateixes mines submarines col·locades per tota la costa, fet que va obligar a prohibir
accedir a varis caladors. A tot això es va sumar la presència en aigües catalanes del
destructor feixista “Canarias”, que a més de fustigar el litoral amb els seus
bombardejos impedia el treball a qualsevol embarcació.
En el 1939 el govern espanyol va voler que la flota pesquera s’aixequés de la ruïna ja
que hi havia una falta d’aliments generalitzada. L’estat espanyol va redactar la Ley de
Crédito Naval, el 2 de juny de 1939

70

(desenvolupada pel Reglament de 15 de març

71

de 1940) i la Ley de Protección y Reconstrucción de la Flota Nacional, 31 de
desembre de 1939. Es volia que la flota pesquera en general es modernitzés i
s’adeqüés al nivell tecnològic d’altres països europeus. A partir d’aquí la flota
pesquera es va veure beneficiada per aquestes ajudes estatals. Es van començar a fer
embarcacions més grans i molt més potents. La llei de 27 de desembre de 1948 va
prorrogar la donació de Crèdit Naval fins aproximadament el 1950.

64

[19]
[5]
66
Perfeccionament de la xarxa de bou, arrossegada per una sola embarcació mitjançant unes portes
instal·lades a la boca de l’art que actuen de forma hidrodinàmica per mantenir-lo obert
67
[7]
68
[19]
69
[3]
70
Veure Annex C. Figures- Figura C 1: Crèdit Naval
71
Es concedia als armadors préstecs del 60% del valor del vaixells a construir o a modernitzar. Aquests
crèdits eren reintegrables en 20 anys, al 2% d’interès.
65
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Al 23 de desembre de 1961 es va redactar la Ley 147, Sobre Renovaciónn y
Protección de la flota pesquera. Es va establir un pla per renovar i augmentar la flota
pesquera durant els anys 1961 i 1971. Es va atorgar novament crèdit naval i inclús
drets i exempcions d’impostos per els armadors pesquers. Fruit d’aquesta nova llei, es
van construir embarcacions molt més grans, potents i modernes. Es va prorrogar la
72

donació de crèdit naval fins el 1976 .
Fruit de la nova Ley de Crédito Naval, a inicis del 1970, van arribar a Palamós els
primers arrossegadors de més de 600 CV i 70 TRB, dimensions que van merèixer
varies portades en el diari regional Los Sitios. Les noves unitats podien afrontar millor
els temporals del nord i pescar més dies a l’any, navegar més ràpid, més lluny, allargar
la calada...tenir millor autonomia i capacitat en resum, i amb ella obtenir majors
captures. Els desembarcaments i els beneficis van acompanyar a les fortes inversions
73

realitzades en cascs, motors i béns d’equips .
Entre 1970 i 1978, tal com es pot veure a la Figura 18, es va produir el major augment
de potència propulsora en les embarcacions. Durant aquest període no existia una
normativa que limités la potència màxima propulsora permesa i l’estat subvencionava
la construcció i modernització de la flota pesquera. Armadors d’arrossegament i
encerclament del Port de Palamós, en el 1971, van proposar limitar la potència
74

propulsora de les embarcacions entre 700-750 CV, entre d’altres mesures . Totes les
mesures preses no es van aplicar en la realitat, la flota pesquera va obtenir unes
captures extraordinàries, uns beneficis molt superiors i ningú es preocupava per altres
motius, com per exemple, l’impacte ambiental que aquesta desmesurada explotació
podia provocar a llarg termini.
En el 1975 es va redactar la primera norma que parlava de la potència propulsora. En
75

la disposició setena de l’Ordre Ministerial de 30 de juliol de 1975
següent:

s’especifica el

“Los barcos dedicados a la pesca costera o litoral no podrán aumentar la potència de su
aparato propulsor en tanto no lo permita el nivel de intensidad del esfuerzo de pesca”

Aquesta norma no limita la potència propulsora màxima que es pot utilitzar. Si
s’hagués aplicat la norma en el context de la flota pesquera de Palamós, en una
situació de prosperitat on les captures eren considerables i no es considerava que la
intensitat de l’esforç pesquer fos elevada, les potències propulsores podien ser
augmentades, en certa mesura, ja que així la pròpia norma ho defineix.
4 anys més tard, al 1979, es va dictar l’Ordre de 20 de novembre, per la que es regula
la potència màxima propulsora dels vaixells dedicats a la pesca d’arrossegament en el
76

Mediterrani . Ara sí es definia una potència propulsora màxima. A l’article 1 er de
l’ordre es pot llegir:
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Veure Annex A. Legislació- Pròrroga crèdit naval
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Reducció de les malles de la xarxa i reducció dels horaris de pesca
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Veure Annex A Legislació- Regulació potència propulsora
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Veure Annex A Legislació- Primera limitació potència propulsora
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“Para los buques que vayan a ser construidos a partir de la fecha de publicación de esta Orden
ministerial, para ser dedicados a la pesca de arrastre <costera o litoral> o a la de <altura>, en
el Mediterráneo, la potencia propulsora máxima continua en banco se limitará a 500 C.V. e.”

Llegint amb atenció l’explicació introductora de la norma s’entén el motiu per la qual, a
partir d’aquest punt, es va establir una potència màxima pels motors propulsors:
“Es de general conocimiento la clara situación de sobrepesca que presenta, desde hace
bastantes años, la pesca de arrastre en el Mediterráneo. Este fenómeno ha intentado paliarse
por una serie de disposiciones restrictivas anteriores que, hasta la fecha, han resultado
insuficientes. Ante ello, parece, pues, obligado imponer un tope máximo de la potencia en los
buques arrastreros del Mediterráneo, siguiendo de esta manera la línea de actuación de otros
países de la misma Cuenca”
Al mismo tiempo, otra razón que obliga a establecer esta medida nos viene dada por la grave
situación económica española ante el problema energético. Cualquier medida restrictiva en
este sentido, tendente al ahorro de combustible, servirá para paliar sustantivamente esta
situación en la que, de un modo obligado, el sector pesquero debe cooperar.”

Es considerava que feia temps que existia una situació de sobrepesca en el mar
Mediterrani. Les mesures preses fins al moment no resultaven efectives i es volia
seguir la línia d’actuació d’altres països. Aquesta mesura intentava resoldre la crisis
econòmica energètica que Espanya presentava.
Es pot veure en la Figura 18 que la potència propulsora oficial, a partir del 1978, va
començar a baixar. La realitat és que la potència propulsora va seguir pujant, ja que va
ser el nombre d’embarcacions el que es va reduir, alterant així els resultats.
En el 1979 es va redactar l’Ordre de 20 de novembre de 1979 pel que es modifica la
norma setena i disposició transitòria primera de l’Ordre Ministerial de 30 de juliol de
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1975, sobre pesca d’arrossegament en el Mediterrani . L’estat Espanyol va donar la
possibilitat de canviar els motors semidièsels per motors dièsels nous, incrementant-se
així la potència. Els motors semidièsels presents fins en aquell moment presentaven
un baix rendiment i un elevat consum específic.
Segons s’ha pogut comprovar amb una entrevista amb la DGPAM el pas de la
substitució de motors semidièsels per motors dièsels va desencadenar una sèrie
d’errors en la documentació de les embarcacions d’arrossegament de Palamós. Hi ha
canvis de motors que no consten en el full d’assentament de l’embarcació o la
potència propulsora excedia de la potència màxima que permetia la llei. La reconversió
de potència que es va realitzar per a passar de motors semidièsels a motors dièsel va
ser una reconversió calculada erròniament en molts de casos.
78

Fins que l’estat Espanyol no va fer l’adhesió a la Comunitat Econòmica Europea , l’1
de gener de 1986, la construcció i modernització de les embarcacions de pesca
estaven subvencionades per ajuts estatals. A partir d’aquest moment va passar a ser
la Comunitat europea qui donava subvencions per a la reforma de les estructures
pesqueres i de l’aqüicultura. El primer reglament europeu que va entrar en vigor va ser
el Reglament (CEE) nº 4028/86 del Consell, de 18 de desembre de 1986, relatiu a
77
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Veure annex A. Legislació- Substitució motors semidièsels a motors dièsels
Comunitat Econòmica Europea: d’ara en endavant CEE
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accions comunitàries per la millora i adaptació de les estructures del sector pesquer i
79

de la aqüicultura .
En el citat reglament es podia llegir el següent:
“Considerando que, a fin de limitar la inseguridad económica de los productores, es necesario
continuar la reestructuración de las flotas comunitarias mediante una renovación o una
modernización económica apropiada de dichas flotas en consonancia con las posibilidades
reales de captura, tanto en las aguas internas como externas de la Comunidad, para asegurar
una productividad óptima a largo plazo de dichos medios de producción y a fin de promover
una estructura de empresas económicamente viables”

Es pot veure que la norma presenta un “aire” diferent al que fins ara s’havia seguit. La
reestructuració de renovació o modernització s’adaptava en relació a les captures
reals. Aquest aspecte volia assegurar una productivitat òptima a llarg termini i permetre
obtenir una estructura d’empresa pesquera econòmicament viable.
A nivell estatal es va aprovar el RD 219/1987, de 13 de febrer, pel desenvolupament i
80

adaptació de les estructures del sector pesquer y de la aqüicultura .
En els següents anys es van fer tot un seguit de modificacions del RD 219/1987. Es
pot interpretar en tots els reglaments publicats posteriorment el mateix pretext: la
modificació del Reglament està orientat essencialment cap a un major nivell d’ajust de
l’esforç pesquer respecte dels recursos disponibles...
Era sabut, per tant, que les mars començaven a patir una disminució notable de
captures produïdes per la sobreexplotació pesquera.
Com a instrument financer específic per la política estructural pesquera, es va crear en
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el 1993, l’Instrument Financer d’Orientació de la Pesca . Es considerava que era el
pilar principal de la Política Pesquera Comuna i, per tant, un component fonamental de
la estratègia europea per el sector pesquer.
82

El Real Decret 2287/1998, de 23 d’octubre , va sorgir per no frenar la renovació de la
flota pesquera espanyola i aconseguir una major seguretat en les condicions de treball
a bord, millorar la qualitat del producte i les condicions d’habitabilitat de les
tripulacions, i per regular els espais disponibles a bord, tot això sense incrementar la
83
capacitat extractiva dels mateixos .
El 10 de setembre de 1999 va entrar en vigor el Real Decret 1440, pel que es regula
l’exercici de la pesca amb arts d’arrossegament de fons en el calador nacional de
84

Mediterrani . Aquest RD, en vigència actualment, limita la potència màxima contínua
en banc a 500 CV.
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Veure annex A. Legislació- Primer reglament europeu sobre ajudes al sector pesquer
Veure annex A. Legislació- Primer reglament estatal sobre ajudes al sector pesquer
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Instrument Financer d’Orientació de la Pesca: d’ara en endavant IFOP.
Veure annex A Legislació- Renovació flota pesquera (1998)
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Veure annex A Legislació- Regulació potència actual
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La política pesquera va canviar entre els anys 1990 i 2000. No s’utilitzava una política
basada en l’augment de la capacitat de la flota pesquera sinó que tot el contrari. Es
veia com poc a poc s’havia creat una flota massa gran, en termes de capacitat i ara,
s’havia de reduir. Es va començar a incentivar totes aquelles mesures que frenen el
creixement de la flota pesquera i es va invertir en la reducció i adaptació, d’aquesta, la
critica situació que presentava el sector.
A partir del 1999 es van crear tres marcs d’intervenció que havien de durar fins al
2017, per tal d’intervenir econòmicament en l’ajuda del sector pesquer.: el programa
operatiu de l’Instrument Financer d’Orientació en la Pesca, el programa operatiu del
Fons Europeu de Pesca


85

86

i el programa operatiu Fons Europeu Marítim i de Pesca .

El reglament (CE) nº 1263/1999 del Consell, de 21 de juliol de 1999, relatiu a
87

l’Instrument D’orientació de la Pesca , estableix el nou marc d’intervenció:
Instrument Financer d’Orientació en la Pesca, pel període 2000-2006. Els eixos
prioritaris de l’IFOP per aquest període són els següents:
-

-

Plans de recuperació i gestió dels recursos
Ajust de la capacitat pesquera, a través de desballestament
Renovació de la flota i modernització de la flota pesquera en aquells projectes
que no s’incrementi l’eficiència dels aparells de pesca ni augmenti la
productivitat pesquera.
Altres mesures relacionades com parades temporals, etc.
Aqüicultura

Existia una excessiva capacitat pesquera. Es fomentava el desballestament de les
unitats menys adaptades a l’estat actual pesquer. Es va fer una renovació i
modernització de la flota des d’un punt de vista que no s’augmentés la productivitat
pesquera ni l’eficiència dels aparells de pesca utilitzats.
88



Durant el 2006 es va crear el Fons Europeu de Pesca . En ell es redacta el
programa operatiu pel sector pesquer espanyol pel període 2007-2013. Les
principals línies d’activitat en què es basa el pla FEP són:

-

Parades temporals recollides en el Pla de Gestió Integral del Mediterrani .

-

Plans de desballestament
Investigació, desenvolupament tecnològic e innovació amb l’objectiu
d’aconseguir una pesca sostenible.
Altres mesures relacionades com parades temporals, etc.
Aqüicultura

-

89
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Fons Europeu de Pesca: d’ara en endavant FEP
Fons Europeu Marítim i de Pesca: d’ara en endavant FEMP
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Veure annex A Legislació- Instrument Financer d’orientació a la Pesca
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Veure annex A Legislació- Reglament Fons Europeu de Pesca
Veure annex A Legislació- Pla de Gestió Integral del Mediterrani
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Veure annex A Legislació- Reglament desballestament
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Es veu com va sorgir una línia d’actuació molt definida. No s’invertia en noves
construccions d’embarcacions, ja que hi havia una capacitat excessiva de la flota
pesquera en general. Els nous plans que es van adoptar durant aquest període estan
enfocats en gestionar i mantenir el medi ambient buscant una pesca el màxim
sostenible a partir de la innovació, la investigació en nova tecnologia més específica i
la investigació científica dels mars.


L’any 2013 es va crear el Fons Europeu Marítim i de Pesca. Es va redactar el
91

programa operatiu pel sector pesquer espanyol pel període 2013-2020
principals línies d’activitat en què es basa el pla FEMP són:
-

-

. Les

Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en
l’ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement
Fomentar una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental,
eficient en l’ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el
coneixement
Fomentar l’aplicació de la Política Pesquera Comuna
Augmentar el treball i la cohesió territorial

Actualment s’està utilitzant una política pesquera que reflecteix una línia d’actuació on
l’únic punt de vista és la sobreexplotació dels recursos marins i l’impacte
mediambiental. Es tracta d’aconseguir una pesca el màxim sostenible basada en
estudis científics que demostrin clarament les situacions reals. És conegut que existeix
un problema. La capacitat de la flota pesquera actual és inviable, ja que no hi ha prou
recurs pesquer per poder-la mantenir. Les embarcacions presenten dimensions i
potències massa elevades i poc adaptades als recursos pesquers de les zones on
feinegen. En aquest aspecte, la política pesquera aplicada en endavant, hauria de ser
decisiva per poder buscar la millor relació entre capacitat de la flota pesquera i la
quantitat de recursos pesquers disponibles (l’esforç pesquer). El problema, però, és
que la política duta a terme durant molts anys ha provocat que avui dia existeixi una
flota sobredimensionada i un model de gestió de la pesca que, actualment, no seria
viable sense l’aportació econòmica d’aquesta flota. Es recorda que la pesca a
Palamós, així com en la resta de ports pesquers catalans, es segueix gestionant a
través de les Confraries de Pescadors, entitats que reben la seva principal font de
finançament per part d’un percentatge estipulat de la quantitat econòmica generada de
la primera venda a llotja per part de les embarcacions. La Confraria de Pescadors de
Palamós basa el seu model de gestió a partir de la recaptació econòmica aportada per
una flota sobredimensionada. La Confraria de Pescadors de Palamós no es podria
sustentar amb la reducció de la recaptació econòmica que suposaria, almenys a curt
termini, l’adaptació de la capacitat de la flota a la situació actual. Amb les decisions
polítiques detectades, sembla evident que l’administració, en aquest sentit, té la
intenció de seguir apostant per aquest model de gestió que, segons diversos autors,
92

ha quedat obsolet .
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Així doncs, tenint en compte l’estat actual en què es troba el sector pesquer del Port
de Palamós, es defineix clarament que les polítiques pesqueres utilitzades fins a
l’actualitat han sigut poc eficients o han estat influenciades per interessos que, a la
llarga, no han beneficiat a la comunitat pesquera ni al medi marí. L’administració
catalana i els mateixos armadors coincideixen en què les polítiques pesqueres dutes a
terme han servit per empitjorar l’estat del sector i les mesures adoptades no han pogut
ser aplicades en la realitat o, en alguns casos, no s’adaptaven a les necessitats del
sector.
La política aplicada i els propis pescadors, al llarg de tots aquests anys, no ha sabut
veure que a mesura que s’augmenta la capacitat de la flota pesquera (dimensions de
les embarcacions, potència propulsora, augment de la tecnologia aplicada, etc.)
augmenta l’esforç que es produeix en el medi d’extracció i provoca una disminució
radical de la quantitat de recurs pesquer.
“Tant l’administració catalana, estatal i europea han rebut unes fortes pressions perquè això,
sota un discurs d’innovació, seguretat i canvi tecnològic, facin un model que tendeix al fet que
els vaixells siguin cada vegada més grans i conseqüentment els motors siguin més grans.
Podem trobar tot tipus d’explicacions darrere. Una altra cosa és des del punt de vista de
l’impacte que provoca deixar fer una carrera desaforada per motors cada vegada més grans.
Té un impacte i un cost que ara es el problema que ens trobem. A veure com ho reconvertim”
Joan Lluís Alegret, Professor a la Universitat de Girona, Assessor a la Confraria de Pescadors
de Palamós, Fundació Promediterrània i Museu de la pesca

La política aplicada per regular la potència propulsora a efectes reals sembla
inexistent. Davant de la manca de regulació i control els armadors aprofiten per
instal·lar motors propulsors més potents.

“Jo crec que tot això que esta passant actualment és el recull que ha sembrat la política
pesquera de l’estat durant 40 anys. Ens han fet arribar a aquest punt, nosaltres tenim culpa, jo
em poso el primer, però tot és culpa del govern tant espanyol i en aquest cas com comunitari, i
la política pesquera que hi ha no serveix per res. Només és xerrar, posar normatives, moltes
absurdes i moltes que no, però no arriben on han d’arribar, en el punt que han d’arribar, fa 40
anys que es fa política pesquera, i mira com estem, si hagués funcionat no estaríem com estem
ara. Nosaltres tenim culpa, és claríssim però també tenen molta culpa o més que nosaltres, els
que fan la política pesquera. Una política pesquera ha de ser per arreglar i solucionar
problemes, ni s’han arreglat, ni s’han solucionat, al contrari tot s’ha anat agreujant. I encara no
es donen compte. Potser no els hi interessa. Potser ho volen fer així perquè anem plegant tots,
però bé això no ho sabrem. El que es real és que les polítiques no han servit, són nefastes, no
han servit per res. S’haurien de fer taules sectorials, escoltar el sector, en els que creiem que
tot ha de canviar una mica, haver un representant de veritat que fos de l’ofici i sàpigues de què
va. És molt fàcil posar un ministre de pesca a Madrid que sigui metge per exemple, o a
Brussel·les, però no sabrà de que va res. Així anem...Crec que tot es qüestió de política, si ells
volen es pot solucionar tot”
Patró i armador d’arrossegament del Port de Palamós

Página 64 de 159

IRREGULARITATS EN LA POTÈNCIA PROPULSORA DE LA FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS
“ACTORS” IMPLICATS I INTERESSOS DARRERE LES IRREGULARITATS DE LA POTÈNCIA PROPULSORA DE LA FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE
PALAMÓS

Armadors, drassanes de construcció d’embarcacions i fabricants/subministradors de
motors en conjunt aprofiten les polítiques pesqueres d’incentiu per
construir
embarcacions més grans i més potents buscant el benefici propi de cadascú; sense
tenir en compte els efectes secundaris que pot provocar.
“A mi m’agradaria que hi fotessin pota als cavalls, que diguin s’ha acabat, però tot i així el
delicte més gros és el que ha fet la llei i ho ha permès i ho han subvencionat. La persona que
ha anat al banc li han deixat diners i s’ha comprat una barca és per admirar-lo. A mi em pots
dir: porto més cavalls de més, sí, però s’ha d’analitzar el “kit” de la qüestió. El problema ve de
molt enrere. S’han deixat fer barques grosses, no s’hauria d’haver deixat mai, i no ens haurien
de castigar a nosaltres, sinó a la gent que ha firmat les documentacions. A nosaltres ens
haurien de fer recular, però haurien de buscar l’arrel del problema”
Salvador Fortuny Aixart, Armador i patró de l’embarcació Avanza
“Les vedes fan falta, la mar esta explotada per culpa nostra i la administració, i si tothom portés
lo que ha de portar realment, no pot ser amb els papers d’una furgoneta portar un tràiler. Jo
crec que si tothom portes els cavalls que toquessin amb 2 o 3 anys la crisis s’acabaria”
Armador i patró d’arrossegament del Port de Palamós

5.2.2. Irregularitats detectades en el procediment d’instal·lació de motors
propulsors: L’actuació de l’administració Marítima-Pesquera i el control
de les irregularitats
S’ha pogut estar present en una obra d’instal·lació d’un motor propulsor per una
embarcació de pesca d’arrossegament. A partir de l’observació presencial d’aquest
procediment s’ha pogut veure com es realitza la limitació de la potència propulsora, qui
la realitza i quins procediments es segueixen. Es tracta d’un cas peculiar ja que, a
diferència dels casos habituals, en aquest s’ha instal·lat un motor de potència total
màxima (potència real) igual a la potència límit que marca la llicència de pesca
(potència oficial). Tot i així, els procediments d’instal·lació d’aquest motor han estat els
mateixos que els que es produeixen quan el motor s’ha de limitar a una potència
determinada. S’ha detectat que es produeixen irregularitats i errors tècnics durant
aquest procediment; s’expliquen a continuació.
Una vegada l’enginyer i l’armador defineixen quina potència propulsora és la
necessària per l’explotació òptima de l’embarcació s’ha d’escollir un motor propulsor.
El problema que fins ara existeix és que no hi ha al mercat un motor propulsor d’igual
potència que la que es defineix al projecte de disseny. S’ha de recórrer a buscar un
motor de potència pròximament superiora a la que s’estableix de disseny i llavors es
limita la potència.
Aquesta limitació només
pot ser certificada i duta a terme pels
fabricants/subministradors de motors o els organismes competents que així defineixi el
Ministeri de foment, en aquest cas, les Societats de Classificació. També certifiquen la
fitxa de característiques tècniques que compleix el motor. La limitació del motor
s’efectua en un banc de proves. El motor es limita a la potència que indica la llicència
de pesca.
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La limitació de la potència propulsora consisteix bàsicament en un element mecànic
que actua de topall del cable que regula l’entrada de combustible i d’aquesta manera
limita les revolucions màximes a les que pot treballar el motor. Segons indiquen les
corbes de rendiment de cada motor, a cada nombre de revolucions li equival una
potència. El motor es limita doncs a aquelles revolucions que equivalen a la potència
que marca la llicència de pesca. Un cop limitat el motor, l’entitat responsable de
certificar les proves s’encarrega de col·locar un element de segellat per certificar que
l’element de limitació no es pugui manipular. En el cas dels motors electrònics, també
es col·loca un segell a la caixa electrònica perquè es pugui detectar si ha estat
manipulada.
Tant el segell que limita l’entrada de combustible com el segell que s’instal.la en la
caixa electrònica del motor consisteixen en un filferro doblegat on s’uneixen els dos
extrems un metall mal·leable que porta la marca o el segell de l’empresa certificadora
que ha realitzat la limitació; majoritàriament les realitzen les SSCC i un inspector de la
CM hi és present. Una vegada s’ha limitat la potència propulsora del motor es
procedeix a la seva instal·lació. La instal·lació la du a terme, en la majoria dels casos,
el mateix subministrador del motor; i és aquí on es produeixen les irregularitats. A
petició de l’armador, el fabricant/subministrador del motor propulsor manipula els
limitadors de potència. Perquè no es detecti que els limitadors de potència han estat
manipulats, abans de que vingui l’inspector de CM a comprovar la instal·lació del
motor a fi de donar les obres per acabat, les cases de motors /subministradors de
motors, que disposen de tots els segells de totes les SSCC, tornen a instal·lar un nou
segell fent veure aparentment que el limitador no ha patit cap modificació. Si es fa una
inspecció visual sobre el motor, i concretament dels limitadors de potència, no
presenta cap diferència.
Figura 19: Segellador limitador de la potència propulsora

Font: Autor anònim
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Figura 20: Segellador limitador de la potència propulsora

Font: Autor anònim

Segons la mateixa administració, les potències calculades en el banc de proves, en un
percentatge molt elevat, no corresponen a les màximes contínues que poden
desenvolupar els motors donades les seves característiques bàsiques. Amb una
simple manipulació del regulador de combustible o injectors poden augmentar
considerablement la potència. També s’augmenta la potència quan s’instal·len els
turbocompressors, intercanviadors de calors i tots els altres equips auxiliars.
Les entrevistes realitzades a diferents tècnics de la DGPAM i la CM manifesten que les
potències i revolucions que presenten les fitxes de característiques tècniques de
motors per vaixells de pesca són molt inferiors a la que presenten el mateix motor per
instal·lacions generals.
A partir de les entrevistes dutes a terme a armadors i representants de l’administració
marítima i pesquera es pot veure com el 100% dels “actors” implicats són conscients
de la manipulació dels motors propulsors de les embarcacions d’arrossegament.
Els últims anys, s’han dut a terme diverses actuacions per part de l’administració per
tal d’intentar solucionar la situació. Fa uns anys la DGPAM va presentar una proposta
de pla de control per poder portar un control més exhaustiu de la potència propulsora
real utilitzada. En aquest sentit la DGPAM poc va poder fer. Es van produir
manifestacions i mobilitzacions per part dels armadors de pesca i dels
fabricants/subministradors de motors posant en manifest una confrontació
d’interessos. Més tard, es va fer una normativa específica per motors propulsors tot i
així es va haver de deixar d’aplicar per l’enfrontament que va haver-hi entre les
embarcacions que pescaven a les aigües de França i a aigües de València. Les
diferències en la forma de dur a terme l’activitat i la diferència en la regulació de venda
del producte va provocar una confrontació personal entre ells. Últimament, s’ha
efectuat un control per part de la SGP. S’ha fet una anàlisi de quines embarcacions
presenten més risc d’utilització de potència irregular. Aquesta anàlisi s’ha basat en els
criteris següents per detectar una utilització de potència superior a la que consta a la
llicència de pesca:
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Els registres del sistema de localització de vaixells.
Quadern diari de pesca.
Certificat internacional de prevenció de la contaminació atmosfèrica per motors
93






(certificat EIAPP ) expedit per el motor de conformitat amb l’annex VI del
Conveni Marpol 73/78.
Certificat de classificació expedit per na organització d’inspecció i peritatge de
vaixells de la Directiva 94/97/CE.
Certificat de proves al mar.
Registre comunitari de la flota pesquera.
Qualsevol altre document que proporcioni informació pertinent sobre la
potència del vaixell o altres característiques tècniques connexes.

Si la informació analitzada ha presentat que la potència és apreciablement superior a
la indicada a la llicència de pesca s’ha realitzat una prova i inspecció física del propi
motor tal com es defineix en el RD 1837/2000, de 10 de novembre, per el que s’aprova
94

el reglament d’inspecció i certificació de vaixells civils .
Les inspeccions físiques dutes a terme s’han efectuat mitjançant la utilització d’un
torsiòmetre. S’ha mesurat la potència màxima que el motor propulsor pot transmetre a
l’eix de l’embarcació.
Aquest mètode és eficaç si s’utilitza un torsiòmetre específic per cada eix, ja que, el
resultat, varia segons la forma i material de construcció de l’eix. Les galgues
extensomètriques del torsiòmetre actuen d’una forma o una altra si el material de l’eix
és d’un tipus o d’un altre i si l’eix és massís o buit. Els resultats de les proves que es
fan amb el torsiòmetre no s’adeqüen a la realitat, en alguns casos, i proporcionen
resultats poc factibles i determinants.
A partir del control que es du a terme per la SGP es pot demostrar que les
embarcacions d’arrossegament són les embarcacions de pesca que presenten una
utilització de potència superior a l'oficial. En aquest aspecte, base als criteris
anteriorment descrits, són les més inspeccionades. A Catalunya s’ha fet un control
d’inspecció a 5 embarcacions de pesca d’arrossegament. S’ha detectat que les 5
utilitzen una potència superior a la que oficialment tenen declarada i se’ls han aplicat
les sancions pertinents.
La DGPAM manifesta que són coneixedors d’aquesta “problemàtica” i que les úniques
competències que tenen sobre el procediment són competències administratives i que
en cap cas ells veuen i inspeccionen físicament el motor instal·lat. En molts de casos
s’han de “creure” les fitxes tècniques que fabricants/subministradors de motors i/o
societats de classificació presenten. És molt complicat detectar la manipulació de la
documentació del motor presentada.
L’únic organisme que té competències específiques per efectuar una inspecció física
sobre els motors instal·lats són les Capitanies Marítimes i són els únics que poden
acreditar que aquella embarcació utilitza una potència superior a l'oficial. La CM,
93
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EIAPP: Certificat Internacional de la Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Motors
Veure Annex A Legislació- Reglament d’inspecció i certificació de vaixells civils
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d’igual forma que la DGPAM, manifesta que quan ells van a bord de l’embarcació a
efectuar les inspeccions, controls i proves pertinents, la mateixa instal·lació presenta
les característiques administratives i tècniques que ha de complir.
La manipulació del limitador de potència del motor propulsor es produeix una vegada
el procediment tècnic i administratiu ha acabat. Els motors no passen cap control
durant la seva vida útil.

5.3.

Els fabricants/subministradors de motors i les drassanes de
construcció: interessos comercials

A partir de detectar quines irregularitats es produeixen durant el procediment
d’instal·lació d’un motor propulsor i qui les realitza, s’explica quin és el motiu que
tenen, per una part, els fabricants/subministradors de motors i per l’altre les
drassanes de construccions d’embarcacions d’arrossegament.
Els interessos que poden haver darrere de la manipulació dels certificats expedits
pels fabricants/subministradors de motors i/o societats de classificació i de la
manipulació dels limitadors de potència no van més enllà que voler guanyar més
diners, tant amb la venda del motor com dels serveis posteriors. Un motor amb
més potència té un preu més elevat i major és el benefici que es pot aconseguir,
tant pel preu del mateix motor com de les hores d’instal·lació d’aquest. La
manipulació de les fitxes de característiques tècniques dels motors i la
manipulació dels limitadors de la potència propulsora són un negoci entre els
fabricants/subministradors de motors i l’armador d’arrossegament, ja que les dues
parts surten beneficiades: l’un amb uns beneficis superiors, ja que el motor i el
servei té un preu molt més elevat, l’altre amb un motor amb potència més elevada
i amb una documentació i una certificació que garanteix la seva legalitat.
Per altra banda, els interessos que tenen les drassanes de construcció també és
lucrar-se amb els majors guanys possibles. La política pesquera duta a terme, tal
com s’ha explicat anteriorment, en una primera part fa comentar la construcció i
modernització d’embarcacions de pesca d’arrossegament. Com que no hi ha una
limitació de la capacitat d’aquestes embarcacions s’han anat construint
embarcacions molt més grans i amb més potència; conseqüentment més cares.
Les drassanes de construcció s’han vist molt beneficiades, durant molts anys, per
les subvencions que l’estat espanyol, des de la CE, oferia.

“...Des de Brussel·les van rebre molts de milions, “lluvia de millones” com ho dic jo, sense
posar fre. Hi ha hagut “Astilleros” que s’han fet d’or gràcies als pescadors i aquests ajuts de
Brussel·les, que no han sigut pels pescadors. Han sigut pels Astilleros i cases de motors. Jo
t’arreglo aquests papers perquè tu vols posar aquest motor, firmo i ja esta...”
Francèsc Benaiges Semarra, Patró major de la Confraria de pescadors de Palamós
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“ Vaig fer la barca nova i portava 260 cv quan va tenir 15 anys vaig decidir canviar el motor, el
motor ja havia treballat 15 anys i era l’últim any que es donaven ajuts de la Comunitat Europea i
vaig decidir per aprofitar i canviar el motor i posar-ne un que dintre de la legalitat fos el més
gran possible”
Enric Figueras Sala, armador i patró de l’embarcació Oratge I

Moltes vegades armadors, fabricants/subministradors de motors i drassanes de
construcció arriben a acords, d’amagat, per treure’n el màxim benefici del contracte de
construcció o modificació de l’embarcació.
Val a dir, però, que aquesta problemàtica s’ha pogut ocasionar gràcies al fet que les
polítiques dutes a terme, juntament amb uns controls poc eficaços i poc rigorosos, ho
han fomentat.
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6. CONSEQÜÈNCIES PRODUÏDES PER LA UTILITZACIÓ
D’UNA POTÈNCIA IRREGULAR I SOBREDIMENSIONADA
Arribats en aquest punt s’ha pogut comprovar quins són els interessos que hi ha entre
els “actors implicats” i la irregularitat de la potència propulsora en les embarcacions
d’arrossegament (armadors d’arrossegament de Palamós, administració marítimapesquera i drassanes de construcció-fabricants/subministradors de motors). A partir
d’aquí, partint de la hipòtesi que s’havia replantejat a la introducció de l’estudi, que
utilitzar una potència irregular i sobredimensionada provoca uns efectes perjudicials
pel sector pesquer i pel medi ambient, s’expliquen quines són les conseqüències
provocades per la problemàtica.

6.1.

Els canvis evolutius i la manca de responsabilitats de
l’administració Marítima-Pesquera

A partir de les entrevistes als armadors s’ha pogut veure que hi ha una diferència entre
les dades que consten a la documentació de les embarcacions i les dades que
consten al “Censo de buques de la flota pesquera operativa”. Per buscar per quin
motiu es pot ocasionar aquesta diferència s’ha procedit a parlar amb treballadors de la
DGPAM i treballadors de la CM per tal d’esbrinar quins fets ho han pogut causar. A
partir d’aquestes entrevistes s’ha pogut veure que aquesta diferència existeix i s’ha
ocasionat a partir dels canvis que hi ha hagut durant l’evolució de l’administració tant
marítima com pesquera.
Aquestes diferències s’ocasionen per dos motius històrics: en el pas de la
desvinculació de l’Administració militar i l’entrada de l’Administració Marítima civil i per
95

l’entrada d’Espanya a la Unió Europea .
En el primer cas, quan es produeix la desvinculació definitiva de l’administració militar,
les noves Capitanies Marítimes passen a substituir les Comandàncies de Marina. La
96
Llei 27/1992 de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant , designa, en el seu article 88,
a les Capitanies Marítimes com a nous òrgans perifèrics de l’Administració Marítima,
dependents del avui en dia Ministeri de Foment.
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Durant aquest procediment es requereix passar tota la documentació que té
l’administració militar a la nova administració civil i és en aquest punt on es
perd molta informació referent a la documentació de les embarcacions.
En el segon cas, en l’adhesió d’Espanya a la UE, es produeix el mateix
problema. Quan Espanya entra a pertànyer a la UE es demana tota la
documentació pertinent a les embarcacions de l’estat. Al no disposar de molta
de la documentació es fa una aproximació, positiva en certa mesura, provocant
que les dades que rep la UE no siguin lo suficientment reals i no expressin la
capacitat real de la flota pesquera.

Unió Europea: d’ara en endavant UE
Veure Annex A Legislació- Substitució Comandàncies de Marina a Capitanies Marítimes
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Hi ha fulles d’assentament d’embarcacions on encara hi consten obres no finalitzades
o senzillament no hi consten obres de reforma que s’han realitzat. Aquestes
diferències dificulta, per una part, que l’administració marítima no pugui tenir un control
real de les característiques tècniques de les embarcacions (capacitat de les
embarcacions d’arrossegament de Palamós) i per l’altra part dificulta als armadors
d’arrossegament de Palamós l’execució de qualsevol tràmit que pugui necessitar
realitzar.
“En el meu cas particular els antics propietaris van enganyar al meu pare dient-li que el motor
estava en regla i posat de forma legal. No es van fer els passos administratius adequats i se’ls
hi va passar la data per fer-ho. En el rol consta la potència de la barca anterior encara que
nosaltres haguem donat constància a foment”
Eugeni Soler Boada, Patró de l’embarcació “Miguel Bertrán”

Aquest descontrol de documentació tècnica és un dels motius que produeix
internament, entre les diferents administracions marítimes-pesqueres, una confrontació
de competències i que constantment sempre s’estigui buscant donar una mala imatge
d’una altra administració. Cada administració busca el seu benefici propi; donar la
millor imatge i exculpar-se dels possibles errors comesos durant controls
administratius, inspeccions tècniques, etc. Aquest fet directament afecta sobre el
control i regulació de la potència propulsora de les embarcacions d’arrossegament del
Port de Palamós, ja que provoca que cap administració, posant per excusa les
limitacions de les seves competències, es faci càrrec de les irregularitats detectades
en el procediment d’instal·lació d’un motor propulsor; es pot definir clarament el terme
com a un “ball de competències”.
Aquest “ball de competències”, juntament amb altres motius (segurament raonaments
polítics), provoca una manca de cooperació entre els diferents organismes marítimspesquers, tant autonòmics com estatals, dificultant poder gestionar la regulació i el
control de la potència propulsora que s’està utilitzant realment.
La DGPAM ha explicat que en certes situacions no es té en prou consideració les
seves competències autonòmiques pròpies que li pertanyen. La capitania marítima ha
passat per alt part del tràmit administratiu, pertinent a la DGPAM, i ha procedit a fer el
tràmit directament a la SGP. En aquest aspecte, la manca de cooperació entre
organismes administratius estatals i autonòmics, dificulta els tràmits i provoca que el
tràmit s’allargui més del compte.
Tècnics de la DGPAM, a més, expliquen que molts documents tècnics i científics
queden arxivats, ja que els resultats que presenten no són beneficiosos per certs
interessos polítics.
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“No es té en compte la part tècnica. El sector es basa en un tema polític pur i dur. Si el que un
tècnic diu, pot provocar una confrontació entre confraries, entre la Federació catalana i la
Generalitat de Catalunya, entre els armadors, etc., s’intenta suavitzar el tema. Es inviable
aplicar qualsevol concepte tècnic o actuació tècnica sense el vist i plau del polític; i el polític es
posa de part del sector i no del tècnic. Cosa que personalment no entenc. El sector de pesca a
Catalunya és un sector petit, representa poca economia catalana però amb un poder polític
molt important. Al final com a tècnic et limites a fer la teva feina i a deixar constància del que
has fet, perquè després el procediment no continua; pot provocar influencies polítiques molt
importats”
Tècnic de la DGPAM

Moltes vegades, a la flota d’arrossegament de Palamós, i al sector pesquer en general,
no li arriba unes mesures correctes i fonamentades, en estudis científics i tècnics, pel
fet que certs interessos polítics s’interposen davant d’una decisió purament tècnica o
científica. Existeix una “barrera artificial” entre el polític i el tècnic que fa que
posteriorment un procediment quedi tallat i arxivat, i que, finalment, no pugui ser
aplicat.
Tant la CM com la DGPAM estan d’acord que no existeix una relació de cooperació
més enllà del que s’estipula reglamentàriament en els procediments
tecnicoadministratius.

“...Sempre he tingut una idea molt clara de l’administració, el que no vol són problemes. Com
que no vol problemes, totes aquelles normes que per fer complir la llei els hi causarien
problemes doncs el que fan és anar tirant...”
Joan Lluís Alegret, Professor a la Universitat de Girona, Assessor a la Confraria de Pescadors
de Palamós, Fundació Promediterrània i Museu de la pesca

Cap òrgan administratiu es fa responsable, en la mesura del possible, de l’excés de
potència que s’està utilitzant en la realitat. Aquest “manca de responsabilitat” dificulta
poder arribar a acords pactats per buscar solucions adequades als problemes que
afecten actualment en el sector pesquer d’arrossegament a Palamós i fer lleis on es
consideri l'opinió del sector pesquer d’arrossegament; per tal d’obtenir un punt de vista
directe amb la problemàtica i molt més professionalitzat.
La manca de cooperació no només existeix entre administració marítima-pesquera i
els armadors d’arrossegament de Palamós sinó que existeix amb tots els organismes i
treballadors relacionats en l’exercici pesquer d’arrossegament: tècnics, biòlegs,
científics, enginyers, legisladors, etc.

Página 73 de 159

IRREGULARITATS EN LA POTÈNCIA PROPULSORA DE LA FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS
CONSEQÜÈNCIES PRODUÏDES PER LA UTILITZACIÓ D’UNA POTÈNCIA IRREGULAR I SOBREDIMENSIONADA

“Aquí fa falta molta pedagogia. Ni al pescador li ha de fer por que li vinguin explicar coses ni a
l’administració reunir-se amb els pescadors. El pescador s’ha d’assentar-se i reflexionar. El
pescador es el que ha treballat a la mar. Quan et seus i algú més gran t’explica la diferencia
d’abans a ara veus que ha passat alguna greu. No pot ser aplicar la frase “ contra la
intel·ligència potència”, no pot ser. Com més intel·ligència més intel·ligència”
Patró i armador d’arrossegament del Port de Palamós

“...Desde las Administraciones locales tenemos constancia del esfuerzo que la UE realiza en
cuanto a la contratación de estudios de investigación vinculados a la gestión de los recursos
pesqueros. Sabemos que a los programes de investigación financiados con fondos europeos
se adhieren organismos dependientes por ejemplo, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), y que los resultados, siguiendo el curso legal, son remitidos a las
correspondientes sedes de la UE...Des de la administración pesquera catalana hemos puesto
en marcha algunos estudios en esta línea de actuación, colaborando, facilitando información y
aportando las directrices a seguir frente a la problemática propuesta. Esta estrategia de
colaboración entre administración y científicos aporta unos resultados más prácticos y más
asumibles por parte del sector pesquero en caso que, de los resultados del estudio, deban
derivarse nuevas medidas de gestión. En este sentido proponemos que en los estudios de
ámbito científico contratados por la UE se haga partícipe, como parte interesada, a las
Administraciones pesqueras locales del área de estudio, ya que estas mantienen un nexo más
directo con el sector profesional y con la propia realidad de la problemática a estudiar. Y con
hacer partícipes, no queremos decir que se faciliten los resultados, si no que durante todo el
desarrollo del programa, científicos y administración local colaboren estrechamente en la
consecución del objetivo común...”

97

És necessari doncs, no tan sols per poder solucionar la “problemàtica” de les
irregularitats de la potència propulsora de la flota d’arrossegament de Palamós, sinó
tots els problemes que pugui haver-hi en el mateix sector pesquer, trobar un punt de
trobament entre tots els “actors” implicats perquè cadascun pugui aportar, des del seu
punt de vista i la seva experiència, una solució.

97
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6.2.

L’eficiència energètica i el consum de combustible
de les embarcacions d’arrossegament del Port de
Palamós

S’explica a continuació quina és la relació entre la potència exercida pel motor
propulsor i l’ormeig empleat per les embarcacions d’arrossegament per poder
veure de quina manera afecta utilitzar un motor amb potència més elevada del
que teòricament hauria de ser i com afecta directament sobre el consum de
combustible.
Es defineixen dues fases d’utilització de la potència propulsora: en la fase de
navegació i en la fase d’arrossegament.




Es considera fase de navegació quan l’embarcació navega a marxa lliure,
sense arrossegar l’ormeig. Aquesta fase es dóna principalment en els trajectes
port-calador i calador-port. La velocitat en què pugui navegar l’embarcació en
marxa lliure és una variable que pot influir considerablement en les captures, ja
que d’aquesta en depèn l’ordre de preferència a l’hora d’escollir la zona de
pesca. S’ha de tenir en compte també, que l’ordre de venda a llotja s’estipula
en funció de l’hora d’entrada a port.
Es considera fase d’arrossegament quan l’embarcació està arrossegant
l’ormeig. En aquesta fase, la variable que entra en joc és la força de tir. La
força de tir depèn principalment de la potència propulsora, tot i que el seu valor
també està influït per altres característiques estructurals del vaixell.
Figura 21: Temps invertit en fase de marxa lliure i en fase d'arrossegament

18%

82%

Fase de marxa lliure

Fase d'arrossegament

Font: A partir d’entrevista als armadors

A partir de la Figura 21 es pot observar que en la fase de navegació s’inverteix
aproximadament un 18,18% del total d’hores de funcionament, no obstant això, el
Página 75 de 159

IRREGULARITATS EN LA POTÈNCIA PROPULSORA DE LA FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS
CONSEQÜÈNCIES PRODUÏDES PER LA UTILITZACIÓ D’UNA POTÈNCIA IRREGULAR I SOBREDIMENSIONADA

consum de combustible és considerable, ja que, habitualment, s’utilitza quasi tota la
potència del motor propulsor.
Per altra banda, en la fase d’arrossegament s’inverteix aproximadament el 81,81% del
total d’hores de funcionament. En aquest cas, el consum de combustible sol ser
inferior al de la fase de navegació, ja que normalment es fa treballar el motor a menys
revolucions.
Aquests percentatges poden variar en un 10% en funció de les característiques de
l’embarcació, de la tipologia del fons on s’arrossega, com s’inverteixen les hores de
funcionament, l’estat de la mar, etc.
Es pot veure, en la Figura 22, amb la relació consum-temps invertit que el consum total
diari és molt semblant entre la fase de marxa lliure i la fase d’arrossegament, 54% i
46% respectivament, malgrat la diferència de temps en funcionament.
Figura 22: Relació entre Consum i temps invertit en les embarcacions d'arrossegament del Port de
Palamós

46%
54%

Fase de marxa lliure

Fase d'arrossegament

Font: A partir d’entrevista als armadors

Les embarcacions d’arrossegament, igual que qualsevol altre artefacte flotant, tenen
una resistència a l’avanç que ofereix la mateixa embarcació. Tot i així, en la fase
d’arrossegament apareix una força afegida produïda per la xarxa i les portes
hidrodinàmiques durant el període de pesca. Aquesta força extra que el motor
propulsor fa durant la major part del seu temps de funcionament, hauria de ser
considerada a l’hora d’estudiar el mateix disseny de l’embarcació.
En aquest aspecte, des del punt de vista de l'optimització i l’eficiència energètica, les
embarcacions d’arrossegament del port de Palamós presenten diversos problemes
respecte a la relació entre planta propulsora-funcionament, tant en la fase de
navegació com en la d’arrossegament. Aquests problemes són produïts pel disseny de
la mateixa embarcació, per la instal·lació d’un motor propulsor de potència superior a
la que hauria de ser teòricament i per la manipulació de la potència del motor
propulsor:
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El disseny de l’embarcació, en la majoria de casos, està optimitzat per a la fase
de navegació, ja que el projecte sol estar calculat per poder adquirir la velocitat
nominal que així s’especifiqui i no per poder adquirir una força de tir
determinada.
En el cas d’embarcacions en què s’han substituït els motors propulsors per
altres de potència molt distant als que estaven projectats inicialment, les formes
hidrodinàmics del vaixell no són les adequades, el disseny de l’embarcació no
s’adapta a la nova potència i la càmera de màquines no s’adapta al nou motor
propulsor, ja que no es disposen de les mesures adequades de ventilació i es
produeix mala combustió. Al utilitzar potència superior a la de disseny es poden
incrementar avaries, tant dels motors propulsors, com dels altres sistemes.
Augmenten les vibracions i els sorolls en l'embarcació.
El punt de funcionament teòric a la que s’instal·len els motors abans de ser
inspeccionats, està normalment per sota del punt del parell màxim. En
l’hipotètic cas que un armador decideixi fer treballar el motor de la seva
embarcació amb aquestes limitacions, es produeix mala combustió amb
producció de gasos i pol·lucions i excés de consum per sobre de l’òptim.
Aquests efectes seran més elevats com major sigui la diferència entre la
potència màxima del motor i la potència que assoleixi després de la limitació.

Analitzant els aparells de pesca, des del punt de vista de la optimització de la
eficiència energètica, s’ha pogut detectar que també presenten una sèrie de problemes
98

en quant al seu dimensionament i utilització :


Les portes hidrodinàmiques que s’utilitzen en la majoria dels casos, són portes
molt pesants, amb molta superfície de planxa i que estan constantment amb
contacte amb el fons marí. Aquesta superfície de planxa tan gran s’utilitza per
aconseguir el màxim dimensionament de la xarxa. La força que ofereix una
major superfície de la porta hidrodinàmica a través de l’aigua, i el pes i el
fregament del contacte amb el fons, augmenten molt significativament la
resistència a l’avanç de l’embarcació.En algun cas s’utilitzen uns aparells de
pesca de dimensions màximes en funció de la força de tir, amb totes les
repercussions que això representa, tant de consum de combustible com del
manteniment del mateix motor.



Al buscar la màxima obertura de l’art, distància horitzontal i vertical, la
resistència a l’avanç és molt alta si no es prenen mesures per disminuir la
resistència de la xarxa. El dimensionament de la malla de la xarxa i el gruix del
fil influirà directament amb l’augment o disminució de la resistència a l’avanç.



En algun cas s’utilitza un excés de metres i/o diàmetre de cable
d’arrossegament, que fa augmentar la resistència a l’avanç.

Es comprova que els armadors de les embarcacions d’arrossegament utilitzen uns
aparells de pesca que moltes vegades no són els més adequats pel funcionament de
l’embarcació i pel medi ambient. Els armadors, generalment, instal·len i dimensionen
uns aparells o uns altres basant-se en la seva pròpia experiència i del que xarxaires i
subministradors de portes d’arrossegament els poden aconsellar. Fins ara les
dimensions i formes dels aparells de pesca busquen aconseguir les majors captures
98
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possibles sense tenir en compte l’optimització i eficiència energètica de l’embarcació ni
la reducció de l’impacte ambiental.
La utilització de motors més potents al llarg dels anys, conseqüentment, afecta
negativament al conjunt d’armadors, ja que els armadors d’arrossegament de Palamós
no tenen en compte el consum energètic de les seves embarcacions. El consum de
combustible, com és obvi, va directament relacionat amb la potència propulsora i a
més potència major és el combustible que es requereix per produir la potència.
Actualment totes les embarcacions consumeixen gasoil i no hi ha cap embarcació que
utilitzi un mètode d’energia diferent (electricitat, energia eòlica, etc.).
Anys enrere, quan el preu del combustible era barat, les despeses que generava no
suposa un problema. Amb l’encariment del preu del combustible fòssil en general les
despeses generades pel combustible han augmentat considerablement. Les despeses
que genera el combustible representen entre un 30 i un 40% dels guanys del munt
major (peix) obtingut a venda i entre un 53% i un 73% del total de les despeses
generades. Inicialment el percentatge de les despeses del gasoil eren molt baixes,
segons entrevistes s’estipula que era entre un 5-10% entre els anys 1970 i 1980 i
d’entre un 10-15% entre els anys 1980-2000.
Figura 23: Evolució preu ($/barril) de combustible de Brent ( anys 1987-2015)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del U.S Energy Information Administration

A partir de la Figura 23 es pot veure l’evolució del preu de combustible entre els anys
1987-2015. El preu es manté constant fins al 2001 i a partir d’aquí pateix un augment
considerable. L’any 2001 es pot veure com el preu del gasoil comença a augmentar
significativament fins a l’any 2008 passant de. En el 2009 pateix un decrement molt
considerable reduint-se de 132,72 $/barril fins a 39,95 $/barril. A partir d’aquest any
comença a pujar novament i es manté més o menys el preu fins al 2014, a 111,8
$/barril. Actualment el preu ha baixat a 47,76 $/barril encara que estigui un 200% per
sobre del preu de gasoil l’any 2000 que era de 20,54 $/barril.
Veient l’evolució del preu de combustible es pot veure que fins a l’any 2000 el preu era
molt baix. Tenint en compte que les despeses que el percentatge de les despeses que
generava el combustible era d’entre un 10-15%, les despeses no eren elevades ni
significatives i per molt poc que fos el guany, obtingut per les captures, de seguida es
pagava; el marge de benefici que s’obtenia era molt elevat. Cal destacar que el
combustible era subvencionat. D’aquesta forma, els armadors d’arrossegament, en
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obtenir uns beneficis elevats, es van anar construint embarcacions de molta més
capacitat; amb un temps prou curt es podia amortitzar l’embarcació. Actualment el
marge de beneficis obtinguts després de descomptar les despeses és molt menor fins i
tot, segons els mateixos armadors, hi ha situacions on les despeses generades són
iguals als ingressos.
“...Tots els altres més o menys portaven entre 500-700 CV i jo vaig voler igualar-me. Volia
comprar un 500 però la diferència entre un 500Cv i un 700 CV era molt petita i llavors em vaig
decantar per posar la potència més grossa”
Xavier Miró Massagué, Armador i patró i de l’embarcació Estrella del Sur III

“Jo vaig rebaixar la potència per consum. Més potència molt més gasto. Si tu et rebaixes, els
números son molt més amples i tens més marge de benefici”
Ramón Deu Avilés, Armador i patró de l’embarcació La Puntaire

Les embarcacions més grans i més potents tenen uns consums de combustible massa
alts. Aquestes embarcacions poden tenir un consum aproximat de 1000 litres diaris.
Des del punt de vista energètic, pensant que el combustible està subvencionada per
l’estat i la situació en què es troba el sector energètic de combustible fòssil es pot
afirmar que aquestes embarcacions no són rendibles per l’estat. Bona part de les
despeses són generades pel consum de combustible per utilitzar motors propulsors
amb potències molt elevades.
99

“ S’han passat amb els cavalls. Si els més grossos tinguessin 500 cavalls seria com abans,
estaria tot ple de peix perquè ho han destrossat tot, 2000 cavalls, 2200, 1800, 1700... ja veus,
100
nosaltres som petitets
i ens guanyem la vida, ells pel contrari tot va per gasto. Tenen molt
consum de gasoil i tot va per gasto, aquest es el problema, no pots estar gastant 1000 litres
diaris. Són lo que gasten els grossos, això quan hi ha gamba sí, però a l’hivern que n’hi ha
poca i va barata va tot per gasto. Ja ho has vist que al treballador vas a partir i no queda res, ja
pots fer diners que no guanyes res”
Armador i patró d’arrossegament de Palamós

99

L’armador i patró quan parla “ dels més grossos” es refereix a les embarcacions de dimensions més
grans i amb més potència propulsora de la flota
100
L’armador i patró es refereix a “petits” a les embarcacions de dimensions i potències propulsores més
reduïdes de la flota
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Figura 24: Comparació entre les Captures totals (Tones) del Port de Palamós i el preu del
combustible ($/barril de Brent)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del U.S Energy Information Administration i dades de la Confraria de
pescadors de Palamós

Es pot veure en la Figura 24, comparant el preu del combustible amb el nombre total
de captures (captures oficials a subhasta), que mentre el preu del gasoil augmenta
considerablement, les captures fan tot el contrari. Aquesta relació provoca que les
despeses generades pel combustible siguin molt superiors al cap dels anys,
contràriament a les captures, que baixen i redueixen els ingressos.

6.3.

L’Impacte socioeconòmic i mediambiental a causa de
l’evolució tecnològica:

A mesura que la tecnologia ha anat avançant s’han anat construint embarcacions de
dimensions més grans, més tecnificades, amb formes més específiques i
consegüentment molt més potents. Quan un armador augmenta l’eficiència tecnològica
de la seva embarcació, l’altre armador de la flota ho veu i automàticament tracta
d’igualar l’eficiència tecnològica de la seva embarcació, per no perdre la lluita per
l’explotació compartida del recurs, tes tracta de buscar les mateixes condicions
operatives de treball o unes de superiors, poder tenir la mateixa velocitat o una de
superior, poder extreure les mateixes captures o unes de superiors, etc. A tall
d’anècdota hi ha armadors que instal·len aparells tecnològics que ni ells mateixos
saben fer funcionar.
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“Des del punt de vista del sector pesquer, els armadors són uns empresaris que fan una
inversió i per tant volen treure la màxim rendibilitat dintre de la inversió del sector que ha fet.
Com que aquest armador no pesca sol, que pesca conjuntament, en grup, veu el rendiment
que treuen els altres armadors, la rendibilitat, i no vol ser l’últim, vol ser dels millors o inclús el
primer i això ha portat a molts pescadors, això és històric, a voler tenir lo millor, més gran i
innovador, la conjunció de tot això ha portat a que cada armador s’hagi d’adaptar. No tots
responen de manera igual, altres tenen més possibilitats econòmiques i altres menys, no tots
tenen la mateixa historia i moment, uns han tingut averies altres no, altres s’han vist obligats a
fer canvis a un temps i d’altres a uns altres, les circumstancies del moment també influeixen a
prendre aquestes decisions”
Joan Lluís Alegret, Professor a la Universitat de Girona, Assessor a la Confraria de Pescadors
de Palamós, Fundació Promediterrània i Museu de la pesca

Aquest afany de sempre voler igualar o, inclús, superar una altra embarcació pot ser
explicada a partir de la teoria de l’individualisme. Segons varis autors, l’individualisme
és un conjunt de creences, valors i pràctiques culturals en què els objectius individuals
101

predominen sobre els grupals . Aquesta teoria pot explicar perfectament el
comportament que tenen els armadors de la flota d’arrossegament del port de
Palamós alhora de fer inversions en tecnologia per tal d’explotar un recurs que és
102,103

natural, renovable i autoreproduïble
. Les inversions en tecnologia són
conseqüència de l’explotació compartida per les diferents embarcacions
d’arrossegament i de la recerca dels màxims beneficis individuals. L’empresari
pesquer respon de manera individual, davant de l’explotació d’un recurs compartit amb
les altres embarcacions, i de forma totalment psicològica.
El pescador ven el seu producte mitjançant la subhasta, a la llotja, i conseqüentment
no té poder de control sobre el preu de venda del producte. Seria racional pensar, des
d’un punt de vista econòmic, que el pescador fes inversions en tecnologia a partir
d’una demanda de producte però en la realitat no és així. Els pescadors
d’arrossegament responen psicològicament amb inversions i no amb fonaments
econòmics empresarials, a diferència de qualsevol altre negoci.
L’elasticitat de la Demanda del producte pesquer a les llotges no estimula l’augment de
l’esforç. Malgrat això l’esforç augmenta. Els comprador en llotja no han necessitat
incentivar amb una demanda elàstica l’augment de l’esforç: perquè l’esforç augmenta
per raons de “competència” pel recurs, com s’ha dit anteriorment, cada armador de
forma individual. El recurs no pescat, no el pot conceptuar el pescador individual com
un estalvi per al futur, ja que un altre pescador el pot capturar immediatament. Cada
unitat productiva pesquera en absència de controls maximitza el seu benefici
individual, maximitzant les seves captures; encara que la societat en què està inclosa
l’activitat productiva pesquera maximitza el seu benefici, quan obté el màxim rendiment
total, per mitjà del nivell més baix d’esforç. Ateses unes condicions tecnològiques
101

[20]
Es diu que es tracta d’un recurs ja que és un bé no produït de forma prèvia en un procés econòmic.
Natural, en el sentit que el recurs apareix en un procés aliè a l’activitat humana. Renovable, en el sentit
que es possible que el recurs es torni a produir una altra vegada, encara que hagi estat sotmès a una
utilització externa, i auto reproduïble, en el sentit que és un recurs viu que es renova a ell mateix en un
procés biològic.
103
[11]
102
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constants, el rendiment total de les captures té un creixement més lent que l’increment
de l’esforç pesquer. Si es continua incrementant l’esforç el rendiment total del recurs
104

pot arribar a disminuir, donant pas a situacions de sobrepesca

.

El pescador ha vist necessari efectuar tots aquests canvis tecnològics per tal
d’augmentar l’esforç pesquer i la capacitat pesquera de forma individualitzada. Cada
armador tracta de buscar el seu propi benefici interposant-se pels bens comuns de la
flota sencera.
La normativa comunitària defineix l’esforç d’un vaixell com el producte de la seva
capacitat i la seva activitat. Tractant-se d’un grup de vaixells, l’esforç es defineix com la
suma de l’esforç corresponent a cada vaixell. Tot i així, la definició d’esforç pesquer, es
pot formular de la següent manera: L’esforç pesquer és en una combinació de la
capacitat pesquera mesurada en GT i/o KW, i de l’activitat pesquera mesurada com
duració de la marea

105

. La capacitat pesquera es defineix com l’aptitud de la que

disposa un vaixell o un grup de vaixells per capturar peixos

106

.

Existeixen dos mètodes per quantificar la capacitat pesquera. En referencia al mètode
econòmic, la capacitat d’un bosc o d’un grup de boscos equival a la seva producció
(output) màxima, és a dir, a la quantitat màxima de peix que pot ser potencialment
capturat al llarg d’un determinat període si el vaixell o els vaixells s’utilitzen plenament i
si les poblacions de peixos es troben en bones condicions. L’altre mètode, que és
generalment adoptat per la legislació de les pesqueries, basa la quantificació de la
capacitat pesquera en el “potencial” de contribució (input) de la flota a una
determinada pesqueria en termes de mortalitat per pesca. Aquesta quantificació de la
contribució potencial màxima pot basar-se en les característiques del vaixell o en els
arts de pesca, característiques a les que també es pot referir-se com a paràmetres de
la capacitat pesquera

107

.

L’esforç pesquer, per tant, és un terme que pot relacionar la tecnologia utilitzada amb
les hores en què s’inverteix aquesta tecnologia. Aquest concepte permet relacionar la
tecnologia invertida per a l’extracció del recurs pesquer amb les captures obtingudes.
Aquesta inversió tecnològica inclou els aparells electrònics d’ajuda a la navegació i
localització, aparells de localització de pesca, sensors indicatius dels sistemes de
pesca, els motors propulsors i altres sistemes i equips instal·lats a l’embarcació (la
potència invertida en aquest cas).
Directament a partir de l’augment de la potència propulsora de les embarcacions, i de
les dimensions constructives d’aquestes entre altres factors es pot incrementar la
capacitat pesquera. Si s’augmenten les hores d’arrossegament, també ho fa l’esforç
pesquer; i l’augment de l’expansió de l’àrea de pesca. L’augment de la potència
propulsora conseqüentment va lligat amb l’augment de la velocitat. La velocitat permet
augmentar l’esforç pesquer, directament, incrementant les hores d’explotació dels
recursos marins i reduint aquelles hores en la fase de navegació; les hores que no es
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pesquen. Es detalla a continuació els aspectes que provoca, a les embarcacions
d’arrossegament del Palamós, tenir més velocitat:






Anar a calador a més velocitat fa possible poder arribar abans que una altra
embarcació de la competència amb motors menys potent. Arribar abans a la
zona on “calar” condiciona les altres embarcacions i fa que aquestes s’hagin
d’adaptar a la feina fa que la primera a arribar. El patró tracta de passar davant
d’una altra embarcació per arrossegar la xarxa per un lloc on no hagi passat
cap altra embarcació. Es vol assegurar de poder fer el nombre més gran de
captures possibles.
Tornant cap a port a més velocitat, permet a l’embarcació arribar abans que
una altra embarcació. Pot vendre el producte, en la majoria dels casos, a un
preu millor.
A més velocitat, el pescador, arriba abans al calador i marxar més tard
d’aquest, busca augmentar les hores invertides en la fase d’arrossegament per
poder augmentar les hores que arrossega la xarxa.

Fins el moment s’ha parlat de l’increment de la capacitat pesquera, l’esforç pesquer i
de quina manera l’armador respon amb inversions en tecnologia, no obstant no s’ha
parlat d’un concepte molt important que permet relacionar la tecnologia amb com el
patró de l’embarcació l’utilitza: aquest concepte és l’Skipper Effect o efecte patró.
L’skipper effect és explicat per Durrenberger, 1993, com la contribució de l’habilitat
108

d’un capità al èxit de la pesca independentment de la mida del vaixell i de l’esforç .
Un 92,3% d’armadors de les embarcacions d’arrossegament de Palamós exerceixen
professionalment de patrons. D’aquesta manera, es pot afirmar, que els armadors
d’arrossegament inverteixen en tecnologia i aquests decideixen en com utilitzar-la
dependentment dels coneixements que tenen. La capacitat pesquera i l’esforç pesquer
pot ser incrementat només en com el patró utilitza aquesta tecnologia: si sap treure el
màxim rendiment possible, formant-se per fer-ho, o senzillament instal·lant un aparell
109

tècnicament millorat . L’efecte patró no és un factor tècnic o científic tot i així s’haurà
de ser considerar alhora de reduir la capacitat pesquera i l’esforç pesquer de la flota
d’arrossegament de Palamós.
L’efecte patró no només té unes connotacions sobre la capacitat pesquera i l’esforç
pesquer de les embarcacions sinó que té unes repercussions econòmiques i socials
directes. Quan els coneixements i la capacitat del patró permet obtenir unes captures
considerables, i si el preu de venda del producte és adequat, la tripulació obté uns
beneficis majors. Si la tripulació obté uns beneficis elevats aquests van a treballar amb
més bona moral; repercutint directament en l’eficiència del treball exercit. Aquesta raó
pot explicar perquè un mariner vol anar a treballar a una embarcació o a una altra.
Durant el treball de camp s’ha identificat una altra conseqüència provocada per l’efecte
patró. Existeixen desigualtats socials entre la comunitat pesquera que afecten
socioeconòmicament de manera més o menys proporcional a aquells armadors amb
majors capacitats pesqueres.
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“...Abans amb menys cavalls les barques, sobretot a l’hivern, no podien sortir a pescar i ja era
com si es féssin vedes. Es deixava descansar la mar. Ara amb molts més cavalls es pot sortir
casi sempre a pescar, no es fa festa en casi tot l’hivern i la mar ja no descansa”
Ramón Fornós Llauradó, patró de l’embarcació La Manola

Com s’ha dit anteriorment, l’esforç pesquer pot ser augmentat a partir del temps invertit
a arrossegar en el medi d’explotació i en aquest punt cal remarcar un fet històric
marcat per la climatologia ambiental. Antigament, quan el temps meteorològic impedia
que les embarcacions no poguessin sortir a pescar, les zones pesqueres es deixaven
reposar fent que tot l’ecosistema marí seguís el seu curs natural. Quan els pescadors,
novament, tornaven a pescar, no notaven una disminució de les captures, ja que
aquella àrea de pesca s’havia tornat a repoblar durant aquell temps. L’esforç pesquer
era molt més reduït, ja que les hores que s’invertien eren molt més reduïdes que no
pas actualment. Avui dia són molt pocs els dies que no es surt a pescar a causa del
mal temps. Les embarcacions estan dotades d’una tecnologia molt més avançada i
constructivament són molt més grans i més potents cosa que els permet poder a sortir
a pescar; encara que la climatologia només dificulti l’activitat d’explotació de
l’embarcació.
Utilitzar una potència molt superior a la que s’utilitzava anteriorment, juntament amb
una mitjana de dies sortits a pescar molt superior, fa que l’esforç pesquer s’hagi
augmentat molt per sobre de l’inicial portant a l’ecosistema marí de la zona a un estat
considerable i molt crític. Quan s’arriba a una situació de sobrepesca a causa de la
competència entre els productors pel recurs s’inicia un procés circular que
s’autoalimenta i de la qual difícilment se`n sortirà sense una intervenció exterior

110

.

Per poder avaluar, directament, de quina manera ha afectat l’augment de l’esforç
pesquer es pot observar la Figura 18 l’evolució de les captures de la flota
d’arrossegament de Palamós.
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Figura 25: Nombre de captures (Kg) de la flota d'arrossegament del Port de Palamós (anys 20022014)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades subministrades per la Confraria de pescadors de Palamós

La Figura 25 mostra que la línia de tendència de les captures disminueix a mesura que
avança el temps; tret d’aquells pics de valors.
L’increment de la capacitat pesquera, directament relacionat amb l’increment de
l’eficiència tecnològica, i de l’esforç pesquer ha comportat una reducció de les
captures. Com més eficient és la tecnologia, més gran i exhaustiva és la pressió sobre
el medi ecològic per situacions de sobrepesca i més alt és el risc de conservació del
recurs.
Segons alguns estudis, els avanços tecnològics fan possible un augment anual de la
111

productivitat d’entre 1-3%, i inclús xifres mes altes en algunes pesqueries . Com a
exemples de les millores tecnològiques que han contribuït a aquest augment de la
capacitat pesquera real, es poden citar les següents:
-

111

L’ús d’hèlix de pas controlable o toveres no augmenta la potència dels vaixells,
tal com es defineix aquesta en la normativa comunitària, però incrementa
l’eficiència amb la qual s’utilitza la potència. La mateixa potència del motor pot

[12]
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-

-

-

produir una major força d’arrossegament o una major velocitat de navegació.
Cap embarcació d’arrossegament de Palamós disposa d’hèlix de pas variable
ni tovera.
La incorporació de l’electrònica als equips de detecció de peixos o els de
control de la posició dels arts de pesca són un bon exemple de les millores de
què s’ha beneficiat l’eficiència dels vaixells, però per les que no existeix cap
tipus de paràmetre de mesura. Tal és igualment el cas dels aparells electrònics
que s’utilitzen per controlar la posició de les xarxes d’arrossegament i que fan
el seu ús molt més eficient.
La instal·lació en un vaixell d’un equip de coberta més potent li permet calar i
xorrar les xarxes un major nombre de vegades al dia i augmentar l’efectivitat de
les captures, i tot això sense que es produeixin canvis en la dimensió i la força
de propulsió del vaixell i el nombre de dies que es passi pescant.
El disseny de les xarxes d’arrossegament ha millorat de diferents formes amb
el fi de reduir la força necessària per tirar d’elles per l’aigua. L’ús de materials
més resistents ha fet possible la fabricació de fibres més fines, i això fa que la
xarxa ofereixi menys resistència al ser arrossegada. També per reduir la
resistència, s’ha millorat el disseny hidrodinàmic de la forma de les portes
d’arrossegament, el que permet utilitzar, actualment, xarxes més grosses.
112

De fet, tot i la falta d’informació científica continua sent important , amb les dades
disponibles fins ara (STECF, ICM, etc.), es pot considerar que Catalunya es troba en
una de les zones d’Europa i del Mediterrani més afectades per la sobreexplotació, a
causa principalment del sobreesforç pesquer, la manca d’una correcta gestió i el
compliment de la normativa. En concret a Catalunya (com a la resta de l’Estat
espanyol), tot i la considerable reducció de la flota, els avanços tecnològics i la
construcció de noves embarcacions més potents no ha permès augmentar el nombre
de captures, sinó que aquestes han disminuït i alhora els individus són cada cop més
petits. Símptomes d’un ecosistema en declivi. Però a més, cal destacar que el
fenomen de la sobrepesca és tan sever que no solament afecta a la salut dels
ecosistemes marins, sinó també la rendibilitat de l’activitat pesquera i el benestar de
les comunitats dependents d’aquests recursos

113

.

Per poder comprendre quins efectes ha provocat l’augment de l’esforç pesquer al llarg
dels anys és necessari establir una relació entre la potència utilitzada i les captures
obtingudes. És necessari doncs parlar de la capacitat pesquera i de l’índex de
captures per unitat d’esforç.
Es pot establir una relació entre les captures adquirides i la potència propulsora
empleada per adquirir aquestes captures. Aquesta relació s’anomena l’índex de
114

captures per unitat d’esforç . El CPUE representa la quantitat de recurs pesquer
capturat en relació a la potència invertida. Aquest índex es pot expressar com Kg/Cv.
En el cas de l’explotació de Gamba rosada (Aristeus antennatus) el valor de CPUE ha
disminuït considerablement. A Palamós, el valor de CPUE per la dècada 1963-1972
112
113

[13]
[14]

114

Índex de captures per unitat d’esforç: d’ara en endavant índex CPUE
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era de 27,9 Kg/CV. Durant la dècada de 2003-2012 ha disminuït fins a 4,1 Kg/CV. Si
es considera l’eficiència pesquera de la flota que es dedica a l’explotació de gamba
rosada (Aristeus antennatus) la capacitat a l’any 2013ha augmentat un 8782% des de
l’any 1950

115

.

Durant la dècada 1963-1972 l’índex CPUE era molt més elevat que l’índex CPUE
actual. Aquestes dades són molt significatives des del punt de vista de la quantitat de
recurs presents als caladors de les embarcacions d’arrossegament de Palamós.
Considerant el nombre de captures i potència utilitzada durant els anys 1963-1972,
l’índex CPUE ha disminuït un 85,3%. Per cada CV de potència que s’utilitza
s’aconsegueix un 85,3% menys de Kg de captures.
Figura 26: Evolució del CPUE real, oficial i estimat(CV) de les embarcacions de pesca
116
d’arrossegament a Palamós durant els anys 1900-2013

Existeix una relació directe entre la capacitat de les embarcacions, des del punt de
vista de la potència propulsora, i els caladors de les embarcacions d’arrossegament
de Palamós. Per poder explicar la relació entre la potència propulsora
de pesca utilitzades

118

s’ha dividit la potència propulsora en 3 grups.

115

[1]
[1]
117
Veure Annex B Taules- Taula B 1: Grups de potències de les U.P's
118
Veure Annex B Taules- Taula B 2: Caladors de la flota d’arrossegament de Palamós
116
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Taula VIII: Divisió de la potència propulsora real de les embarcacions d'arrossegament del Port de
Palamós

Grup 1

92-200CV

Grup 2

380-720CV

Grup 3

800-1370CV

Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp realitzat



Les embarcacions del Grup 1 presenten les dimensions i potències
propulsores més petites. Es caracteritzen per ser embarcacions que es
dediquen sempre a la captura de peix.

Taula IX: Zones de pesca del grup 1 i % d'embarcacions que pesquen en aquestes zones

Zona 9
Zona 10
Zona 11

100%
100%
100%

Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp realitzat



Les embarcacions del Grup 2 són embarcacions de dimensions i potències
propulsores mitjanes. Es dediquen a la pesca de peix, escamarlà (Nephrops
norvegicus) i gamba (Aristeus Antennatus). Són les embarcacions més
polivalents. Sobretot en mal temps quan aquestes embarcacions no poden
feinejar en les zones més allunyades de la costa, comparteixen varies zones
del grup 1. Es veu a continuació les zones de pesca del grup 2 i el %
d’embarcacions del grup 2 que feineja en cada zona. La zona 9 i 10 és
compartida amb les embarcacions del grup 1.
Taula X: Zones de pesca del grup 2 i % d'embarcacions que pesquen en aquestes zones

Zona 2
Zona 5
Zona 1 i 4
Zona 7,8 i 9
Zona 6
Zona 9
Zona 10

2%
35,71%
42,86%
50%
57,14%
64%
71,43%

Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp realitzat



Les embarcacions del Grup 3 són les embarcacions que presenten les
dimensions i potències més grans. Majoritàriament es dediquen a la pesca de
gamba rosada (Aristeus Antennatus) tot i que en alguns casos, que
s’explicaran a continuació, van a pescar a les zones del grup 1 i 2. Es pot veure
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a continuació les principals zones on pesquen i les zones compartides amb els
altres dos grups.

Taula XI: Zones de pesca del grup 3 i % d'embarcacions que pesquen en aquestes zones

Zona
1,9,10,11
Zona
3,2,5,6,8
Zona 7

66,70%
33,30%
100%

Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp realitzat

“...Es posen tots aquí a destrossar-ho tot aquí no serveix per res, amb una setmana queda tot
liquidat, lo que agafa una barqueta com nosaltres els grossos ho agafen amb mitja hora...”
Armador i patró d’arrossegament de Palamós
“Les barques de la gamba normalment són barques grans amb molta potència, venen aquí a
terra a la nostra zona i ho fan malbé tot. Quan no hi ha gamba o fa mal temps venen a pescar
el que jo pesco. Jo no puc anar a pescar la gamba per tant no tinc les mateixes condicions.
S’hauria de fer una bona llei i justa per tothom”
Armador i patró d’arrossegament de Palamós
“Nosaltres, les barques petites, conservem lo nostre, anem a diferents llocs perquè es regeneri
tot , llavors fa mal temps, venen les barques aquestes grosses a la meva zona i amb un dia
agafen lo que jo agafaria amb una setmana. Jo hauria de tenir les mateixes possibilitats sempre
encara que no hi hagués gamba o fes mal temps ja que jo no vaig a pescar ni el seu producte
ni a la seva zona”
Patró i armador d’arrossegament de Palamós

Hi ha circumstancies que les embarcacions del grup 2 i del grup 3 calen les xarxes a
les zones del grup 1, com per exemple, quan el temps meteorològic no permet anar
més a lluny.
Les embarcacions del Grup 1 es veuen molt perjudicades quan les embarcacions dels
altres dos grups pesquen a la seva zona de feina habitual. Disposen d’embarcacions
molt més petites, menys potents i no disposen de suficient tecnologia per a poder
competir amb aquestes embarcacions de més capacitat. Els ormejos que utilitzen
estan adaptats a les zones de treball on habitualment pesquen i no disposen d’ormeigs
diferents per poder anar a altres zones. La possibilitat que tenen per capturar es veu
molt perjudicada davant l’explotació del calador d’una embarcació molt més gran,
ràpida i tecnificada
Fa anys que s’origina aquest problema. La diferència que presenten les embarcacions
del grup 1 vers les embarcacions del grup 3 són molt notables. Els armadors que
econòmicament han pogut fer inversions econòmiques han adquirit i/o construït
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embarcacions molt més capacitades afectant directament a les condicions d’explotació
dels armadors que han continuat amb embarcacions més reduïdes i menys
capacitades.
El problema existent és que els armadors han fet fortes inversions en motors
propulsors de molta més potència i sistemes de pesca molt més grans. Un 12%
d’armadors d’arrossegament de Palamós estarien d’acord en canviar les potències
propulsores de les seves embarcacions sempre i quan es faci de manera raonada i a
llarg termini, ja que consideren, per una banda, que no podrien assumir
econòmicament la forta inversió que haurien de fer i, per l’altra, que per fer un canvi
tan dràstic econòmicament i socialment es requereix un cert temps d’adaptació.

“...les potències ja estan instal·lades, i avui per demà no podem dir “anem a posar les potències
oficials”; seria devastador. Entre pescadors i administració hem arribat a aquest punt i el punt
de tornada es complicat. No es pot dir avui per demà anem a posar-nos a la llei. Seria possible
a llarg termini i contemplant la realitat. Per exemple, amb el cas que ha passat a Palamós, amb
La Perla de Palamós, a partir d’aquí totes les barques que entrin no aniran més enllà de 500
cavall i les barques que vulguin canviar el motor no podran ampliar la potència real. Seria anar
reculant poc a poc amb una sèrie de mesures. D’avui per demà no te lògica, seria
irrealitzable...”
Patró i armador d’arrossegament de Palamós

“Lo que no pots dir es ara de cop dir s’ha acabat!. S’hauria de fer un calendari, teniu X anys,
anar canviant poc a poc, posant portes més hidrodinàmiques, reduir aparells per exemple, que
ningú vagi a la ruïna per aquest tema, buscar una fórmula que evidentment acabi amb l’esforç
pesquer, que no es digui demà això, que sinó amarrarà tothom. Palamós va per bon camí, amb
el pla de gestió, lo que ha fet la perla, que al final ens donarà les gràcies a tots perquè esta
carregant de peix, va bé, menys problemes, menys gasto, guanyarà diners i serà un exemple,
per aquí va el camí”
Patró i armador d’arrossegament de Palamós

“Aquí la única solució és reduir la potència, però tots, jo si hagués de posar la potència que
porto de papers amb aquesta barca podria treballar, hauria de posar “aparejos” més petits, però
tots els altres no podrien treballar, no seria sostenible per ells. Haurien de passar uns anys fins
que tot es regenerés, es recuperés, però després podríem continuar treballant igual. Abans
anava amb una barca de 80 cv i em guanyava la vida, això la gent no ho entén”
Enric Figueras Sala, armador i patró de l’embarcació Oratge I

L’impacte ambiental que provoca una embarcació d’arrossegament molt més
capacitada tecnològicament i amb unes portes d’arrossegament molt més pesants en
aquelles zones de pesca més properes a la costa, és molt superior; a diferència de les
embarcacions que hi pesquen habitualment i que presenten una capacitat pesquera
molt més reduïda.
Un mètode que cal comentar, però que tot i així ja està controlada, és la contaminació
pels gasos d’exhaustió del motor propulsor i el vessament d’efluents de la sentina. La
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font principal de contaminació produïda pels motors propulsors és la contaminació
provocada pel CO2 provinents dels gasos d’exhaustió. No obstant això, des d’un punt
de vista global, no són els vaixells que tendeixen a contaminar més per CO2.
Figura 27: Anys de construcció de les embarcacions de pesca d'arrossegament de Palamós

20%

20%
Anys 1920-1950
Anys 1950-1980
Anys 1980-2000
24%

Anys 2000-2009

36%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del “Censo de buques de la flota operativa”

Analitzant la Figura 27 es pot veure que un 44% són embarcacions construïdes abans
del 1980. Són embarcacions que tenen instal·lats uns motors propulsors bastant antics
que presenten problemes de combustió produïts pel seu deteriorament. Els motors
propulsors més actuals, encara que disposin de més potència, produeixen una
contaminació menor, en comparació amb els més antics, gràcies al seu rendiment més
elevat i bon estat en què es troben. Aquesta contaminació s’hauria de tenir en compte
alhora de prevenir la contaminació atmosfèrica ambiental provocada majoritàriament
pel CO2.
Hi ha molt poques ocasions on s’ha detectat que els maquinistes de les embarcacions
d’arrossegament de Palamós deixen anar les aigües de la sentina dins el port i fora el
port sense considerar la normativa específica del Marpol.
Es considera que l’impacte ambiental que causen les portes hidrodinàmiques
d’arrossegament és el principal motiu que mereix una profunda atenció. Els fons
marins es veuen afectats dia a dia per la destrucció que causen aquestes al ser
arrossegades matant tota classe d’éssers vius, destrossant i desertitzant el relleu del
fons marí.
Anys enrere, els armadors de les embarcacions d’arrossegament, eren propensos a
utilitzar els mateixos ormejos que tradicionalment han utilitzat. Consideraven que eren
més factibles alhora de capturar i no confiaven en la utilització d’altres mètodes
alternatius teòrics i poc estudiats. Ara aquesta mentalitat ha canviat.
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“...la solució segons el meu punt de vista passa per un canvi de la mentalitat dels armadors i
patrons vers el medi on treballem. Disminució de l’esforç pesquer, vedes i tot el demés esta
molt bé però el camí que porten alguns patrons de treballar de manera abusiva a algunes
zones de pesca es el que més mal fa...”
Eugeni Soler Boada, Patró de l’embarcació “Miguel Bertrán”

A partir de les entrevistes realitzades s’ha pogut comprovar que el 100% d’armadors
i/o patrons actuals consideren que les portes d’arrossegament tenen un impacte molt
negatiu sobre el fons marí i que, com més gran és la potència propulsora de
l’embarcació, majors són les dimensions dels aparells de pesca i major és el dany que
aquests causen en el fons marí.

“ Com més potència més ormeig més gros pots portar i per tant més impacte al fons marí. Tot i
que amb els estris més moderns, com portes d’arrossegament, podem impedir una mica
l’impacte. Però sí, hi ha una relació directe entre potència i impacte. Bàsicament aquí la
potència s’utilitza tota ella per arrossegar, hi ha altres caladors que porten potències grosses
però les xarxes són inferiors, llavors la potència no s’exprimeix tant per diguem anar al límit de
la explotació del motor en relació amb l’aparell”
Patró i armador d’arrossegament de Palamós

“ Tot serveix, tot lo que poses més gros a baix més grata, per exemple això de les portes seria
bo de fer, s’hauria d’anar anivellant tot. Tot i així si he d’utilitzar aparells que facin que agafi
molt menys gamba no podria ser. Tot influeix. Lo que estem parlant que si tothom anés igual,
com per exemple la perla, un 500 i prou, però ningú ho fa, no hi ha cap port de Catalunya i
mediterrani que ho faci, tothom va amb més de 500, i tots els que es canvien tothom no posa
menys, posa més”
Armador d’arrossegament del Port de Palamós

Hi ha tres estudis que cal remarcar per la importància que tenen en el
desenvolupament de l’explotació sostenible dels recursos dels pescadors
d’arrossegament de Palamós:


Millora de la eficiència energètica, la sostenibilitat i el benefici de la flota
catalana (Frederic Valls Vilaespasa, Carmen Rodríguez Álvarez, J. Enrique
119

Rodríguez Mohedano) : El “Projecte de Millora de l’Eficiència, la sostenibilitat
i el Benefici de la flota pesquera d’arrossegament català” permet determinar
aquelles mesures tècniques i de gestió que representen una millora de
l’ecoeficiència, disminuint el consum de combustible i, en conseqüència, la
despesa associada i augmentant el benefici empresarial del sector. Per a això,
s’assaja en cinc embarcacions representatives de la flota d’arrossegament
català diferents mesures de les quals, mitjançant l’ús d’un sistema d’adquisició
de dades obtingudes a partir d’un conjunt de sensors instal·lats a bord,
119

[15]
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conèixer la millora que cadascuna d’elles representa i poder-les extrapolar a la
resta de la flota. Resultat d’aquests treballs s’han obtingut valors màxims de
millora de l’eficiència del 41% en la fase d’arrossegament i el 29% en jornada
complerta.


Ploughing the deep sea floor (Pere Puig et al.)

120

: L’estudi publicat a la revista

Nature es duu a terme al nord-est de la costa catalana, en el canyó submarí de
La Fonera, també denominat canyó de Palamós. L’equip d’investigadors utilitza
varis instruments oceanogràfics per mesurar la posta en suspensió del
sediment marí

degut

a

l’efecte

de

l’arada

que

exerceix

la

pesca

d’arrossegament. Segons l’investigador Pere Puig amb el pas dels arts de
pesca les sediments superficials s’aixequen amb facilitat i tendeixen a
desplaçar-se en suspensió a favor de la pendent. “ Es formen així, una vegada
i una altra, allaus de fang i núvols turbulents carregats de sediment que es
desplacen dels caladors cap a sectors situats a majors profunditats, contribuint
a l’erosió i a la remodelació de grans extensions del talús continental.


Gamba de Palamós (Aristeus antennatus): Explotación y gestión (Montse
121

Bargalló Boronat)

: Amb l’objectiu de conèixer el model d’explotació de

Aristeus antenntus (Risso, 1816)

duta a terme per les embarcacions

d’arrossegament de Palamós, es realitza una investigació exploratòria en les
dimensions biològica, econòmica i social. L’estudi realitzat posa en manifest la
necessitat de canviar el model d’explotació del recurs gamba rosada. A partir
d’aquí es dissenya un Pla de Gestió fomentat en l’autogestió. El Pla de gestió
contempla mesures dirigides a disminuir l’esforç pesquer, millorar la selectivitat
i disminuir l’impacte ambiental. Així com, mesures de formació del sector
pesquer i mesures econòmiques orientades a millorar els beneficis i arribar a la
autofinanciació.

Es

proposen

varis

instruments

econòmics

pel

desenvolupament de les mesures.
Aquests estudis, de caràcter tècnic i científic, posen en manifest la crítica situació del
sector pesquer d’arrossegament de Palamós i evidencien que es necessita una sèrie
de canvis per tal que negoci pesquer i l’explotació del recurs sigui sostenible.
“No tant sols hem de cuidar el medi marí amb la capacitat del vaixell, esforç, motor i unitat de
temps sinó s’ha de mirar l’ús que en facis. Pots tenir una barca de menys potència però per
exemple vas a dedicar-te a un tipus de peix, no fas unes vedes, aprofites totes les hores del dia
que hi ha, potser faràs més mal que una barca més gran amb més potència. A la vegada,
s’entén que el que porta la potència més gran pot tenir més capacitat d’arrossegar més, estar
més hores al mar etc”
Patró i armador d’arrossegament de Palamós

120
121

[16]
[24]
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Actualment s’està duent a terme un projecte de “proves experimentals en portes
d’arrossegament”. En la col·laboració d’aquest projecte hi podem trobar l’embarcació
d’arrossegament Estrella del Sur Tercero (Patró i armador Xavier Miró Massaguer),
tècnics especialistes i científics del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
122

. La Diputació de Girona finança el projecte. El motiu del projecte es pot resumir en

dos punts:


Reduir l’impacte de l’activitat pesquera sobre el fons marí



Millorar l’estalvi energètic
Figura 28: L’embarcació Estrella del Sur III

Font: Xavier Miró Massagué

La Confraria de Pescadors de Palamós actualment utilitza tres vies per tal de reduir
l’esforç pesquer dels caladors de les embarcacions d’arrossegament de Palamós:
utilitza un horari fixe de sortida i entrada a port, unes vedes temporals i un Pla de
Gestió de la gamba rosada (Aristeus antennatus).


122

L’horari de sortida s’estableix a les 7.55 del matí. Totes les embarcacions es
posen alineades al mateix punt i quan es fa la hora, totes “donen màquina” cap
al calador. De la mateixa forma, s’estableix un horari màxim d’arribada a port, a
les 18.00 hores. L’ordre d’arribada a port marca l’ordre de venda a llotja.
Aquesta mesura permet limitar les hores invertides en explotar els caladors i al
mateix temps s’assegura un ordre en la venda del producte. L’embarcació que
arriba abans pot vendre el seu producte abans. Aquest fet, en la majoria dels
casos, permet que l’embarcació que ven abans el seu producte el pugui vendre
a un preu més elevat que l’embarcació que el ven més tard.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas: d’ara en endavant CSIC
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El segon mètode que s’està utilitzant per reduir l’esforç pesquer és la utilització
123



de parades temporals o vedes . Les vedes que els pescadors
d’arrossegament de Palamós estan utilitzant són parades temporals d’un mes
aproximadament per la pesca d’arrossegament de peix i de 2 mesos per la
pesca d’arrossegament de gamba rosada (Aristeus antennatus).
Finalment, els pescadors d’arrossegament de Palamós, a partir de la Confraria
de Pescadors de Palamós i la SGP, són pioners en la creació d’un pla de
124

gestió. Aquest pla de gestió
ha de permetre establir unes mesures
temporals de regulació especial que tendeixin a garantir la conservació i el
desenvolupament sostenible en un futur de la gamba rosada (Aristeus
antennatus)
Figura 29: Sortida de les embarcacions d'arrossegament de Palamós (any 2001)

Font: Propietat de l’autor

El Pla de Gestió de la Gamba rosada (Aristeus antennatus) ha de permetre la reducció
de l’esforç pesquer als caladors d’aquesta espècie i la reducció de la capacitat de la
flota pesquera d’arrossegament de gamba rosada. Per tal de reduir i controlar, tant
l’esforç pesquer com la capacitat pesquera, es tanca la flota d’arrossegament dedicada
a la pesca de gamba rosada ( s’estipulen unes condicions si una embarcació vol entrar
a formar part del pla de gestió), es crea un control de la capacitat pesquera, s’
incrementen els dies de vedes, s’acorda un horari d’entrada i sortida de port i els arts
de pesca d’arrossegament han de complir amb unes condicions específiques. Pel
tema en què es desenvolupa el present estudi es considera molt important explicar
com es controla la capacitat de la flota d’arrossegament del pla de gestió.
A l’article 8 del Pla de gestió de la gamba rosada (Aristeus antennatus) es pot veure
com s’ajusta la capacitat de la flota:
Con objeto de reducir la presión pesquera ejercida sobre la gamba rosada en las zonas
reguladas, se establecen las siguientes medidas complementarias para la progresiva
disminución de la capacidad del esfuerzo que, directamente, ejerce la flota:
123
124

La importancia de la veda en la pesca de arrastre. Antena 3, 13 de enero de 2014
Veure Annex A Legislació- Pla de Gestió de la gamba rosada (Aristeus antennatus)
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1. Durante el período de vigencia de la presente orden, tendrán carácter prioritario las
paralizaciones definitivas que afecten a las embarcaciones incluidas en su anexo I. Fijándose
como objetivo, la reducción de un 20 % del número de unidades de las mismas a la finalización
del plan.
El cumplimiento de reducción del esfuerzo fijado, estará condicionado a que en el nuevo marco
comunitario se contemplen líneas de apoyo al ajuste estructural.
2. No podrán efectuarse modificaciones ni sustituciones de los motores de las embarcaciones
del anexo I que representen un incremento en la potencia de los mismos.
3. Cuando una embarcación del anexo I sea sustituida por voluntad del armador, la nueva
deberá estar equipada con un motor de una potencia máxima de 500 HP, no aceptándose
ninguno de potencia superior, aun estando precintado o dotado de cualquier otro sistema de
limitación o tara.

-

En el punt 1 s’estipula una reducció d’un 20% del nombre d’unitats a la
finalització del pla de gestió.
En el punt 2 es pot veure com es limita la potència propulsora màxima
utilitzada sense poder incrementar la potència d’aquests.
En el punt 3 remarca que quan s’efectuï un canvi de motor propulsor aquest
ha de portar una potència màxima de 500 Cv, tal com marca el RD
1440/1999 de 10 de setembre. Tanmateix no s’accepta un motor amb
potència propulsora superior dotat amb dispositius de limitacions o tara.

No obstant això, s’ha detectat un una problemàtica en el punt 3 del Pla de Gestió de la
gamba rosada (Aristeus antennatus). En aquest punt s’especifica que si una
embarcació, del Pla de Gestió, ha de canviar el motor propulsor, aquest, ha de posar
una potència màxima de 500 CV. Si s’imagina un hipotètic cas que una embarcació de
300 CV de potència propulsora ha de canviar el motor, aquest, tal com s’especifica
podria augmentar la potència propulsora fins a 500 CV, incrementant la potència que
tenia inicialment. Aquesta normativa, doncs, permetria l’increment de la capacitat
pesquera de les embarcacions de pesca d’arrossegament de Palamós que estiguessin
dins el Pla de Gestió. Per altra banda, durant el treball de camp, s’ha estat present en
diverses reunions oficials de la Confraria de Pescadors de Palamós en les que es
debatien temes referents a la potència propulsora. En aquestes reunions s’intentava
implantar una normativa interna de la Confraria per tal de limitar la potència de les
embarcacions que entrin a formar part de la flota pesquera d’arrossegament. Es va
detectar la intenció generalitzada de voler posar límits de potència que superen els
500CV i que no tenen en compte la potència oficial i, per tant, es pretén implantar una
normativa menys restrictiva que la legal.
Les mesures del Pla de Gestió han tingut una conseqüència directa a una embarcació
d’arrossegament del Port de Palamós que ha volgut entrar al pla de gestió: La Perla de
Palamós. Els armadors de La Perla de Palamós han volgut entrar a formar part del pla
de gestió descrit anteriorment. Tal com el Pla de gestió estipula, s’han d’establir unes
condicions necessàries per entrar a formar part.
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Els armadors de La Perla de Palamós eren propietaris de la Perla IV. La Perla IV era
una embarcació que no s’adequava a la situació pesquera actual i va empènyer als
armadors a vendre-la. En comprar aquesta nova embarcació es van veure “forçats” a
adaptar-se a les condicions del pla de gestió si volien entrar a formar part d’aquest. A
partir d’aquí, els armadors, necessiten canviar el motor propulsor, ja que el motor
propulsor de l’embarcació Perla de Palamós és un motor propulsor de potència
superior però limitat a la potència propulsora que els marca a la llicència de pesca. Tal
com dicta el punt 3 de l’article 8 del Pla de gestió quan una embarcació vulgui entrar al
pla de gestió, o una embarcació ja de dins canviï el motor, haurà d’instal·lar un motor
sense limitadors de potència ni tares.
L’autor del present estudi ha pogut participar de forma pràctica en la instal·lació del
motor propulsor de l’embarcació Perla de Palamós. Es pot veure a l’annex C. Cas
pràctic Perla de Palamós, el procediment que els armadors han seguit d'ençà que van
vendre l’antiga embarcació, Perla IV, fins que han canviat el motor propulsor de la
nova embarcació Perla de Palamós.
Les entrevistes i la participació activa en el moll pesquer de Palamós ha permès
conèixer a l’autor els diferents punts de vista que té el sector sobre el Pla de gestió de
la Gamba. Una part del sector defensa que aquest pla adoptat no només s’ha de
remarcar pels beneficis mediambientals i econòmics que pot comportar sinó que s’ha
de remarcar perquè per primera vegada, un grup d’embarcacions, que exploten un
mateix recurs i en unes mateixes zones, es posen d’acord de forma col·lectiva
prioritzant els interessos de la flota davant dels interessos individuals de cada
embarcació. L’altra part del sector defensa que aquest pla de gestió està fet de forma
que només busca els interessos d’alguns, d’una forma o d’una altra deixant de banda
l’opinió de certs armadors d’arrossegament de Palamós. Remarquen que hi ha
aspectes que no es compleixen i que no ha servit per aconseguir beneficis econòmics i
mediambientals, ja que el recurs segueix mostrant signes de sobreexplotació. Vist des
del punt de vista de l’anàlisi, i tenint en compte que el 100% de les embarcacions que
formen part del Pla de Gestió no compleixen la normativa en matèria de potència
propulsora, es pot afirmar que l’administració està subvencionant amb diners públics la
gestió d’una flota que presenta irregularitats.
No obstant això, tret de les diferents opinions que té el sector sobre el Pla de Gestió de
la Gamba, s’ha vist com aquest Pla de gestió verdaderament és útil per regular
l’explotació del recurs de la gamba rosada (Aristeus antennatus), l’esforç pesquer i la
capacitat d’una part de la flota d’arrossegament. Les entrevistes realitzades
assenyalen que els resultats de l’aplicació del Pla de Gestió de la gamba rosada
(Aristeus antennatus) són notables.
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“Any rere any, quan arriba un moment que ho passem malament, ens queixem per culpa de la
veda, o la administració no ens dona ajuts, etc. A mesura que passen els mesos, mires la
comptabilitat, veus que treballes menys i hem guanyat més. Jo per exemple he vist que ara tinc
més ingressos que l’any passat. Els números són els que “canten”...”
Francèsc Benaiges Semarra, Patró major de la Confraria de pescadors de Palamós

El Pla de Gestió beneficia, indirectament, la resta embarcacions que no es dediquen a
la pesca de la gamba rosada (Aristeus antennatus). Tot i així, encara que es
considerin uns beneficis indirectes del pla de gestió a les embarcacions que no es
dediquen a la captura de gamba rosada (Aristeus antennatus) hi manca unes mesures
per controlar i gestionar l’explotació de peix i escamarlà (Nephrops norvegicus).
Aquest punt es té en compte alhora de fer la proposta d’actuació en capítols
posteriors. Tanmateix, s’ha considerat important assenyalar que el Pla de Gestió de la
Gamba de Palamós presenta aspectes negatius i millorables tot i que no és motiu del
present estudi analitzar-los.
Pel que fa a la tecnificació no només ha tingut unes conseqüències perjudicials pel
medi ambient sinó que també ha tingut unes conseqüències socioeconòmiques
directes que ha afectat als mariners de les embarcacions d’arrossegament de
Palamós; el nombre de tripulants per embarcació i les condicions de treball en són un
clar exemple.
En les primeres embarcacions d’arrossegament hi pesquen a bord una mitjana de 8
persones. No existien aparells de pesca que ajudessin a recollir les xarxes, un cop
calades, ni sistemes electrònics d’ajut a la navegació. A mesura que les embarcacions
van créixer, les embarcacions es van modernitzar i la tecnologia es va perfeccionar i
van prescindir de treballadors, ja que la tecnologia podia substituir la mà d’obra.
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Figura 30: Potència propulsora mitjana oficial (CV) i Nº de tripulants totals
d'arrossegament de Palamós (1973-2002)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades subministrades per la Confraria de pescadors de Palamós i del treball
de camp realitzat

Es pot veure en la Figura 30 la reducció de llocs de treball a mesura que la potència
mitjana utilitzada augmenta. El nombre de treballadors en les embarcacions
d’arrossegament de Palamós sempre ha tendit a baixar i la potència propulsora
mitjana oficial de les embarcacions ha tendit a pujar. La tecnificació de les
embarcacions ha afectat directament en la reducció del nombre de treballadors.
Figura 31: Tripulació de l'embarcació "La Meda" feinejant (Anys 50)

Font: Propietat de l’autor

125

Per la elaboració de la figura 6 s’ha fet una estimació del nº mitjà de tripulants per embarcació a partir
d’entrevistes i fotografies antigues. Per fer-ho s’ha dividit els anys en 3 períodes: del 1973-1986 s’ha
estimat 6 tripulants per embarcació, del 1987-1991 s’ha estimat 5 tripulants per embarcació i del 19922002 s’ha estimat 4 persones per embarcació.
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Figura 32: Tripulació de l'embarcació "La Meda" feinejant (Anys 50)

Font: Propietat de l’autor

Econòmicament la disminució de llocs de treball va provocar una disminució
d’ingressos en moltes famílies, al llarg dels anys, veient com i els mariners pescadors
van haver de buscar feina en altres àmbits del treball diferents dels que sempre havien
exercit. Es pot veure en la Figura 33 que el nombre de captures totals es redueix al
llarg del temps.
Al mateix temps també ho fa el nombre de tripulants a bord de les embarcacions. Al
reduir-se el nombre de captures, encara que es redueixi el nombre de tripulants,
l’esforç que han de fer els tripulants, durant la seva jornada laboral, de manera
quantificada, segueix sent la mateixa. L'única diferència que hi ha, entre l’actualitat i
els anys anteriors, són les condicions de seguretat i higiene a bord de les
embarcacions.
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Figura 33: Comparació entre captures totals (Tones) i el nº de tripulació de les embarcacions
d'arrossegament de Palamós
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades subministrades per la Confraria de pescadors de Palamós i del treball
de camp realitzat

Les condicions que presentaven inicialment les embarcacions de pesca
d’arrossegament al Port de Palamós, durant els anys 40, eren condicions bastant
deplorables. No existia cap legislació sobre seguretat i higiene en el treball. Els
treballadors amb prou feines disposaven de roba ni material de protecció adequat a les
condicions ambientals on treballaven. No disposaven d’una zona per feinejar i una
altra per triar el peix diferent, totes les activitats es feien a coberta de les
embarcacions. No es disposava de lavabos i els medis de neteja tant de la tripulació
com de les captures. En definitiva, les condicions higièniques i de seguretat posaven
constantment en risc a la tripulació i el producte que capturaven.
Figura 34: Tripulació de l'embarcació "La Meda" menjant a bord (anys 50)

Font: Propietat de l’autor
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Actualment la situació ha canviat en certa mesura. Un 70% de les embarcacions tenen
lavabos mínimament condicionats. Quasi totes les embarcacions disposen d’elements
automàtics de bombeig per a netejar les captures i un 40%, aproximat, disposa
d’elements automàtics d’aigua sanitària a bord. Les condicions de seguretat i higiene a
bord de les embarcacions de pesca esta regulat pel RD 1696/2012, de 21 de
126

desembre

126

.

Veure Annex A. Legislació- Seguretat i salut embarcacions de pesca
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7. PROPOSTA DE MESURES: LA RECUPERACIÓ DE LA
SOSTENIBILITAT DE LA FLOTA D’ARROSSEGAMENT DE
PALAMÓS
La United States Environmental Protection Agency especifica que la sostenibilitat crea
i manté les condicions en què els éssers humans i la naturalesa puguin existir en
harmonia productiva, que permetin el compliment dels requisits socials, econòmics i
d'altra índole de les generacions presents i futures.
Si bé doncs, a partir dels indicadors tècnics, socioeconòmics i mediambientals que
s’han analitzat durant el treball, s’ha pogut comprovar que no hi ha una sostenibilitat
entre l’home, aquest cas els pescadors d’arrossegament de Palamós, i la naturalesa.
L'excessiva capacitat de la flota, la disminució de les captures, els estudis recents
sobre les portes d’arrossegament, la disminució de llocs de treball, la disminució dels
ingressos, les picabaralles entre pescadors, etc. Són alguns dels indicadors que
mostren una manca de sostenibilitat. És per aquest motiu que es presenta a
continuació una proposta amb una sèrie de mesures que es creu que s’haurien de
complir per tal d'aconseguir la sostenibilitat de la flota d’arrossegament de Palamós.
Les mesures proposades han tingut en compte els diferents aspectes que s’han
analitzat al llarg de l’estudi:








L’evolució de la política pesquera aplicada fins a l’actualitat i la línia d’actuació
de la política pesquera aplicada actualment.
Estudis tècnics i científics actuals que demostrin l’estat actual de les pesqueries
i l’impacte ambiental que causen els sistemes de pesca i la contaminació
atmosfèrica.
Pla de gestió de la gamba rosada (Aristeus antennatus).
Mesures preses per la Confraria de Pescadors de Palamós referent a la
disminució de l’esforç pesquer (vedes realitzades) i a la capacitat de la flota
d’arrossegament.
L'opinió d’ex-armadors i dels actuals armadors d’arrossegament del Port de
Palamós i l'opinió de tècnics (de la DGPAM) i experts en gestió pesquera.

Tots els armadors d’arrossegament del Port de Palamós, durant les entrevistes
realitzades, han declarat què incentivar el sector amb beneficis directes és molt més
productiu que les imposicions reguladores i les sancions constants. Aquest punt també
s’ha tingut en compte i les mesures proposades tracten de ser el màxim beneficioses
pel negoci dels pescadors d’arrossegament de Palamós i pel medi ambient.
Les mesures que es presenten a continuació es divideixen segons l’organisme que les
ha de dur a terme i de la posició jeràrquica on es situen:
-

Mesures relatives a la Política Pesquera aplicada
Mesures relatives a l’Administració Marítima-Pesquera
Mesures relatives a la Gestió Pesquera local

Página 103 de 159

IRREGULARITATS EN LA POTÈNCIA PROPULSORA DE LA FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS
PROPOSTA DE MESURES: LA RECUPERACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT DE LA FLOTA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS

7.1. Mesures relatives a la política pesquera aplicada


Gairebé tots els armadors d’arrossegament de Palamós estarien d’acord en
instal·lar motors de potència propulsora ajustada al que consta oficialment i
aparells de pesca més avançats i menys perjudicials pel fons marí, ja que
consideren que és un factor clau per a poder gestionar l’explotació pesquera
dels caladors. El problema, diuen, és que no poden assumir els costos de les
inversions que han de realitzar per poder instal·lar aquests aparells. Per això es
proposa que des de la política pesquera aplicada es prioritzi la subvenció
d’obres de construcció i modernització de canvis de motors propulsors i
sistemes de pesca més sostenibles i selectius.



La utilització de potència propulsora irregular dificulta poder conèixer la
capacitat real de la flota d’arrossegament de Palamós. L’administració marítima
no pot aplicar una política pesquera adaptada a la situació de la flota, ja que no
coneix la capacitat real d’aquest. D’aquesta manera es proposa que es calculi
amb un mètode eficaç la capacitat real de la flota d’arrossegament de Palamós
per tal de poder aplicar unes mesures temporals, fins que la flota estigui 100%
adaptada i que, tenint en compte estudis científics i tècnics amb xifres reals,
s’adeqüi i s’adapti a la capacitat real de la flota d’arrossegament de Palamós.
De la mateixa forma, es creu que la política pesquera aplicada ha de ser
conscient de les irregularitats de la potència propulsora de les embarcacions de
pesca d’arrossegament de Palamós i posar-hi els mecanismes necessaris per
a assegurar el compliment de la normativa vigent en regulació de potència
propulsora. No pot ser que només una embarcació de les 26 embarcacions que
componen la flota d’arrossegament de Palamós utilitzi la potència que consta
oficialment.



El principal mètode d’eliminació de l’esforç pesquer es basa actualment en el
desballestament de les embarcacions. Aquests desballestaments estan
subvencionats amb diner públic per part de l’administració. Per aquest motiu es
proposa la creació d’un sistema de transferència de potència. Aquest sistema
permetria transferir la potència propulsora entre les embarcacions. Els
armadors que desitgessin desballestar la seva embarcació, podrien vendre la
potència de la seva llicència a altres armadors que volguessin incrementar-la.
Armadors d’embarcacions molt reduïdes, amb molt poca capacitat, i armadors
d’embarcacions massa grans, amb massa capacitat, podran vendre la potència
de la seva embarcació a altres empreses armadores. Aquests, podran
augmentar la potència propulsora oficial comprant potència de les unitats que la
transfereixin. En aquest cas, no seria necessari que l’administració
subvencionés amb diner públic a les empreses que decideixin abandonar
l’activitat. En realitat, el mètode proposat no ha estat desenvolupat per l’autor,
ja que així es gestiona teòricament la capacitat de la flota actualment. Si un
armador vol construir una nova embarcació de pesca d’arrossegament,
necessita adquirir una llicència de pesca d’una altra embarcació que hagi
resultat baixa i la nova no podrà superar les característiques (potència i
arqueig) de la vella. El problema és que aquest mètode és ineficaç sense un
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control de la potència real, ja que actualment, no hi ha gens d'interès per part
dels armadors en adquirir potència oficial perquè aquesta no els impedeix
utilitzar la potència que ells creguin convenient.


Tal com s’ha vist en capítols anteriors el combustible que utilitzen les
embarcacions de pesca d’arrossegament està subvencionat per l’estat (regulat
per l’article 51 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos especials).
Com s’ha pogut comprovar l’estat està subvencionant uns 4145 litres/dia de
combustible (un 35% més del que hauria de pagar si les embarcacions
d’arrossegament de Palamós utilitzessin motors amb la potència oficial).
Tècnics de la DGPAM i de la CM consideren que la subvenció de combustible
és un frau fiscal, ja que el conjunt de la societat està pagant uns diners a unes
embarcacions que utilitzen unes potències propulsores irregulars. Per aquesta
raó es proposa que es canviï el rumb de la política pesquera utilitzada i que no
es subvencioni el combustible a les embarcacions d’arrossegament de
Palamós; tret de les embarcacions que utilitzin una potència real no superior a
l'oficial. A les embarcacions que complissin la normativa se’ls podria
subvencionar el combustible en la seva totalitat, ja que utilitzarien la potència
que els costa oficialment i no estarien produint un frau fiscal. Aquesta mesura
presa hauria d’incentivar als armadors que no compleixin amb les condicions
per ser certificats amb el CPS i volguessin a adaptar les seves embarcacions
d’arrossegament a la normativa.



Des del punt de vista dels empresaris pesquers d’arrossegament de Palamós,
l’obligatorietat de desembarcar aquelles captures de talles inferiors a la mínima,
establerta legalment, pot representar un problema econòmic, ja que els
armadors d’arrossegament de Palamós inverteixen uns recursos,
majoritàriament energètics, en capturar un producte que no trauran uns
beneficis i que directament, segons la proposta de la normativa es beneficiaran
industries alimentaries, farmacèutiques, etc. Per aquesta raó el que es proposa
és que els beneficis que l’estat espanyol pugui treure de la comercialització de
les captures de talles inferiors a la mínima siguin utilitzats per a la subvenció,
directament, d’obres de canvis de motors propulsors i sistemes de pesca
sostenibles. D’aquesta forma l’estat espanyol podria aprofitar aquests diners
per reduir la capacitat de la flota pesquera de Palamós i els armadors pesquers
podran treure un benefici d’aquestes captures que, a priori, no poden
comercialitzar. Aquesta mesura, encara que no solucioni directament la
“problemàtica” de la potència propulsora de les embarcacions d’arrossegament
de Palamós, és una bona mesura que la política pesquera pot emprendre per
tal de poder reduir la capacitat pesquera de la flota; d’aquesta manera
s’aconseguirien diners per poder subvencionar la instal·lació de motors de
potència propulsora oficial i sistemes de pesca sostenibles.
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7.2. Mesures relatives a la l’Administració marítima-pesquera


A partir d'entrevistes realitzades a tècnics del departament de la DGPAM s’ha
pogut comprovar que en molts de casos, els interessos polítics s’interposen per
damunt dels interessos tècnics o científics. Aquest problema dificulta que els
armadors pesquers d’arrossegament de Palamós puguin rebre ajuda per tal de
poder solucionar els seus problemes. D’aquesta forma es proposa que es faci
un replanteig de l’organització de llocs de treball i que els dirigents polítics
tinguin, obligatòriament, una formació tècnica o científica, pel lloc de treball que
han d’ocupar. D’aquesta forma s’evita que els interessos polítics no s’interposin
davant d’un procediment tècnic i/o científic.



Es considera que per a recuperar la sostenibilitat del sector pesquer
d’arrossegament de Palamós és de vital importància que no es produeixin les
irregularitats detectades en la potència propulsora de les embarcacions. Per
aquesta raó es proposa la creació d’un òrgan comú, entre la DGPAM, la CM i la
SGP. Aquest OC hauria d’assegurar els següents punts:
-

-

-

L’OC hauria de certificar les característiques tècniques dels
motors propulsors i efectuar la limitació de la potència
propulsora. Hauria d’administrar i certificar els documents
tècnics del motor propulsor i hauria d’inspeccionar físicament el
motor. L’OC podria dur a terme la totalitat del procediment
d’instal·lació d’un motor propulsor escurçant els procediments
interns que ara mateix són necessaris. L’OC tindria totes les
competències administratives per regular i controlar la potència
propulsora i assumiria plenament totes les responsabilitats que
així li pertoquin. D’aquesta manera, els òrgans certificadors,
fabricants/subministradors de motors i SSCC, no podrien utilitzar
el procediment d’instal·lació del motor propulsor per obtenir un
benefici econòmic propi.
L’OC hauria de prendre unes mesures inspectores que
assegurin el compliment de la normativa vigent en matèria de
potència propulsora, augmentant el nombre d’inspeccions a bord
de les embarcacions, duent a terme inspeccions aleatòries i
sense previ avís (inclús en els anys posteriors de la instal·lació
del motor) i formant i controlant, degudament, als inspectors per
tal de què treballin pels interessos de l’administració i sàpiguen
utilitzar els mètodes tècnics correctament per controlar la
potència propulsora a bord de les embarcacions de pesca
d’arrossegament a Palamós.
L’OC hauria d’assegurar que els procediments administratius i
tècnic s’interposin davant dels interessos polítics. Hauria de fer
complir la llei encara que no agradi a certs dirigents polítics i que
les mesures preses tinguin una repercussió directa en solucionar
els problemes de la flota pesquera d’arrossegament de
Palamós.
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-

-

Aquest OC hauria d’utilitzar un mètode que realment permeti
mesurar la potència propulsora utilitzada per les embarcacions
de pesca d’arrossegament de Palamós. Un mètode que es creu
que podria ser eficaç seria fer instal·lar a bord de cada
embarcació un element que mesurés la potència (o parell motor)
a la sortida de l’eix del motor propulsor que, amb un programa
informàtic, a temps real, es veiés quina és la potència en cada
moment des d’una oficina de l’administració. L’administració
podria controlar quina és la potència real instantània utilitzada
per cada embarcació.
Aquest Òrgan Comú hauria de deixar un període de temps, als
armadors d’arrossegament de Palamós, perquè aquests puguin
regularitzar i actualitzar les dades de les documentacions de les
embarcacions de la flota d’arrossegament de Palamós.

7.3. Mesures relatives a la Gestió pesquera local
127



En alguns mercats Europeus s’exigeix un Certificat de Pesca Sostenible .
En aquest cas, la flota d’arrossegament de Palamós no disposa de cap
certificació de pesca sostenible pel simple fet que, com s’ha pogut veure, no
compleix els requisits per ser-ho. En aquest sentit es proposa la creació d’un
certificat de pesca sostenible des de la Confraria de Pescadors de Palamós. Si
els armadors d’arrossegament de Palamós adoptessin les mesures pertinents,
per fer les seves embarcacions molt més sostenibles, podrien adquirir el CPS.
Al obtenir aquest CPS possiblement ampliarien el mercat, augmentarien el
nombre de clients, el preu del producte seria més elevat i l’impacte ambiental
es veuria reduït; no obstant s’hauria de fer un estudi molt més detallat per
calcular aquests efectes però a priori es pensa que aquests serien positius.



Es proposa que la Confraria de Pescadors de Palamós assumeixi el control, la
regulació, inspecció i imposicions sancionadores que així s’acordi des de la
política pesquera i des dels òrgans administratius marítims i pesquers per tal
que des de la primera línia de l’activitat pesquera es pugui controlar l’explotació
dels caladors, la capacitat de la flota pesquera d’arrossegament i l’esforç
pesquer d’arrossegament de Palamós.
Per tal de què la Confraria de Pescadors de Palamós pogués dur a terme
aquesta comesa, hauria d’assegurar els següents punts:
-

127

Tal com s’ha proposat, hauria de certificar amb un CPS a aquelles
embarcacions que utilitzin una potència real igual a l'oficial i que
instal·lin uns sistemes de pesca sostenible. Els sistemes de pesca
sostenibles serien estipulats, segons es demostri, tècnica i/o
científicament. El CPS seria un certificat que permetria identificar
aquelles embarcacions que utilitzin una potència reglamentaria, segons

Certificat de Pesca Sostenible: d’ara en endavant CPS
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-

-

-

-

-

-

-

la llicència de pesca de cada embarcació, i que utilitzin uns sistemes de
pesca sostenibles.
Hauria d’assegurar, amb les actuacions que siguin necessàries la
disminució de la capacitat pesquera i de l’esforç pesquer de la flota
d’arrossegament i si fos el cas, sancionar degudament la infracció que
es pugui produir. Aquesta actuació sempre hauria d’estar degudament
fonamentada i seria l’administració pertinent la que donaria
consentiment per realitzar-la.
Hauria d’assegurar que amb un període màxim de 5 anys que totes les
embarcacions d’arrossegament de Palamós utilitzin una potència que
no superi la que tenen permesa a la llicència de pesca. Durant i màxim
fins als primers 3 anys haurien d’assegurar que s’instal·lin sistemes de
pesca sostenibles com per exemple portes d’arrossegament sense
contacte amb el fons, etc. Aquesta mesura no representa que s’hagin
de substituir els motors amb més potència real que la oficial, ja que,
com marca la normativa estatal, aquests poden ser limitats a la potència
que pertoqui, sempre i quan es treballi amb el motor limitat. En aquest
cas, s’hauria de modificar la normativa del Pla de Gestió de la Gamba
de Palamós, que no contempla que els motors substituïts puguin estar
limitats. Es creu que amb un bon control de la potència real utilitzada
aquesta restricció no seria necessària.
Hauria de treballar com a intermediari entre els armadors
d’arrossegament i l’administració marítima-pesquera per tal de què els
armadors d’arrossegament rebin subvencions per a què puguin aplicar
les mesures proposades. Aquestes subvencions s’utilitzarien per
canviar/instal·lar motors propulsors d’igual potència del que consta
oficialment i sistemes de pesca sostenibles; condicions necessàries per
obtenir el CPS.
Hauria d’assegurar amb reunions, contactes, juntes, etc. La participació
d’armadors d’arrossegament, científics, tècnics, administració, polítics...
En projectes tècnics i/o científics duts a terme de forma conjunta per tal
de què les mesures aplicades en el sector pesquer puguin ser el màxim
beneficioses per tot i per tothom.
Hauria d’assegurar l’aplicació d’aquelles mesures que tècnics i científics
demostrin que són primordials per a una correcta explotació de les
zones de pesca de Palamós, per controlar i regular la capacitat
pesquera i esforç pesquer de la flota.
Hauria de modificar el sistema de recaptació econòmica, que
actualment està en funció dels beneficis obtinguts de la venda a llotja,
per un altre en funció de la potència propulsora real. D’aquesta manera
les embarcacions amb més potència propulsora pagarien una quota
més alta que les embarcacions amb menys potència. Aquesta mesura
tracta de donar privilegis a aquells armadors que utilitzin menys
potència.
Hauria de reconèixer caladors que només puguin explotar les
embarcacions que tinguin el CPS. Cap embarcació que no disposi del
CPS podria explotar aquests caladors. Aquesta mesura és interessant
des del punt de vista de donar una recompensa a les embarcacions de
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-

-

-

-

-

Palamós que haurien adequat les embarcacions per tal d’obtenir el
CPS, i altres embarcacions d’altres ports que també la tinguin, davant
d’aquelles embarcacions, tant de Palamós com d’altres ports, que no la
tinguin. És just establir un privilegi per aquelles embarcacions que són
respectuosos amb l’explotació dels recursos i el medi ambient.
Per tal de què les embarcacions d’arrossegament de Palamós que
disposin del CPS puguin diferenciar el seu producte de la resta, la
Confraria de Pescadors de Palamós hauria de crear un CPS pels
productes que es comercialitzin. Aquesta mesura pot suposar un
avantatge competitiu al mercat davant dels productes que no disposin
de cap marca de garantia sostenible. El CPS hauria d’assegurar la
qualitat i la traçabilitat del producte.
Es considera important que el consumidor sàpiga diferenciar el producte
provinent de la pesca d’arrossegament de la resta. No s’hauria de
permetre que el venedor, com passa actualment, faci passar productes
de baix valor comercial per altres de valor més alt, enganyant al client
en la procedència de l’espècie, en la data i la zona de captura o en
l’estat de conservació. Segons ha detectat un estudi realitzat per
l’Agència Catalana del Consum51, la majoria d’establiments de venda
de peix presenten irregularitats en l’etiquetatge. És per això que es creu
necessari que el consumidor sigui coneixedor de l’aspecte físic de les
espècies per així poder determinar si un peix és fresc o congelat,
salvatge o de piscifactoria, autòcton o de fora, etc. Això però, és difícil
de determinar en moltes espècies. Per evitar qualsevol engany es
considera necessari aplicar millores en la traçabilitat del producte en
tota la cadena de comercialització. Segons els resultats obtinguts en la
campanya d’etiquetatge d’aliments comentat anteriorment, la solució
més eficient per evitar aquesta problemàtica seria etiquetar o envasar el
producte abans de ser comercialitzat. El procés d’envàs i d’etiquetatge
es realitzaria preferentment en espècies d’alt interès comercial .
Vist el problema que hi ha entre les embarcacions més capacitades i
menys capacitades i vist que només existeix un pla de gestió que
assegura únicament l’explotació del recurs gamba rosada (Aristeus
antennatus) la CPP hauria de prendre les mesures adients i assegurar
un control per a la resta de la flota pesquera d’arrossegament de
Palamós que no es dediqui a l'explotació i comercialització de gamba
rosada (Aristeus antennatus). Un pla de mesures per a l’escamarlà
(Nephrops norvegicus) i un pla de mesures pel peix; malgrat les
dificultats que presenta per les múltiples espècies que existeix).
Una mesura interessant seria diferenciar la flota d’arrossegament
segons quin sigui el recurs objectiu de cada embarcació: diferenciar la
flota que es dediqui a la captura de gamba rosada (Aristeus
antennatus), la que es dediqui a la d’escamarlà (Nephrops norvegicus) i
a la que es dediqui al peix. Les embarcacions que volguessin dedicarse a qualsevol de les tres modalitats haurien de complir les mesures de
cada una.
Vist que existeix una problemàtica en el punt 3 del Pla de Gestió de la
gamba rosada (Aristeus antennatus), que permet incrementar la
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potència propulsora de les embarcacions que formen part de el dit Pla
de Gestió, és necessari que la CPP canviï la normativa perquè aquesta
sigui igual o més restrictiva que la normativa vigent en matèria de
regulació de la potència propulsora de les embarcacions de pesca
d’arrossegament i asseguri la reducció de la capacitat de la flota
pesquera d’arrossegament de Palamós que es dediqui a l’explotació de
gamba rosada (Aristeus antennatus).
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8. CONCLUSIONS DE L’ESTUDI TÈCNIC
Fins al moment no existeix un document que analitzi, de forma detallada, la
problemàtica dels motors propulsors de les embarcacions de pesca d’arrossegament
de Palamós. Sí que hi ha tota una sèrie d’estudis tècnics i científics que se’n parla però
sempre com a segon pla. En aquest estudi tècnic s’ha pogut analitzar en profunditat tot
l’entorn que envolta la problemàtica de les irregularitats en la potència propulsora de
les embarcacions de pesca d’arrossegament, a partir de l’anàlisi de la flota
d’arrossegament de Palamós. Al llarg de l’estudi s’han pogut complir amb tots els
objectius que s’havien preestablert inicialment:


S’ha escrit un document tècnic accessible a tot el lector on es manifesta, a
partir d’una anàlisi, unes irregularitats produïdes en els motors propulsors de
les embarcacions pesqueres d’arrossegament de Palamós. Aquest estudi
tècnic s’ha explicat de la forma més clara, precisa i respectuosa possible però
mai sense amagar cap informació que s’ha pogut conèixer a partir del treball de
camp o textos; encara que no sigui del gust de tothom. Aquest estudi tècnic
permet donar informació rellevant a tècnics i científics que tinguin un interès
amb el tema de l’estudi i informar d’una “problemàtica” existent al lector que no
hi estigui directament relacionat.
El valor afegit en aquest estudi tècnic recau sobre una Proposta de Mesures
presentada que, degudament aplicades, haurien de permetre que la flota
pesquera d’arrossegament de Palamós fos sostenible.



S’ha pogut reconstruir la totalitat del procés d’instal·lació d’un motor propulsor
en una embarcació d’arrossegament a partir d’informació interna que s’ha
pogut conèixer en les entrevistes amb tècnics de la Direcció General de Pesca i
Afers Marítims i les Capitanies Marítimes.
S’ha pogut determinar que actuen 6 organismes i quines competències i
funcions tenen cadascun d’ells dins del procediment: l’armador de l’embarcació
pesquera, les Societats de Classificació, els fabricants/subministradors de
motors, la Secretaria General de Pesca, la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims i la Capitania Marítima.

-

-

-

L’armador és la persona que té la necessitat d’instal·lar un motor propulsor a
bord de l’embarcació i fa la sol·licitud per iniciar els tràmits pertinents.
Els fabricants/subministradors de motors són els que venen el motor/s
propulsor/s a l’armador.
Les Societats de Classificació i els fabricants/subministradors de motors
certifiquen la fitxa de característiques tècniques dels motors propulsors i limiten
la potència propulsora d’aquest.
La Direcció General de Pesca i Afers Marítims inicia els tràmits administratius
per a realitzar la instal·lació del motor. Manté contacte amb els altres
organismes administratius.
La Capitania Marítima efectua la inspecció física de la instal·lació del motor un
cop s’ha realitzat. Manté contacte amb els altres organismes administratius.
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-

La Secretaria General de Pesca tramita la nova llicència de pesca un cop la
instal·lació del motor propulsor ha acabat. Manté contacte amb els altres
organismes administratius.



A partir d’entrevistes a diferents tècnics de la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims i de la Capitania Marítim s’ha pogut construir tot el procés
d’instal·lació d’un motor propulsor en una embarcació d’arrossegament. S’ha
pogut comprovar que el procediment d’instal·lació del motor propulsor és
massa complex, extens i hi actuen massa organismes. El procediment està fet
de tal forma que no assegura l’incompliment d’irregularitats i cap organisme es
fa responsable de controlar i regular la problemàtica.



A partir d’entrevistes a diferents tècnics de la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims i de la Capitania Marítim s’ha pogut conèixer i detectar tres
irregularitats que afecten la potència propulsora de les embarcacions de pesca
d’arrossegament de Palamós: la manipulació de les fitxes de característiques
tècniques dels motors propulsors per a embarcacions de pesca, la manipulació
dels limitadors de potència propulsora i l’incompliment de la potència màxima
permesa per la normativa vigent.
Els fabricants/subministradors de motors manipulen les fitxes de
característiques tècniques perquè un motor més potent presenti unes dades
molt inferiors. També són aquests qui, en el final del procediment d’instal·lació
del motor propulsor, manipulen els limitadors de la potència propulsora a petició
de l’armador. Els armadors pesquers d’arrossegament de Palamós són
conscients del fet que les potències que utilitzen són irregulars i que, en la
meitat de la flota, s’utilitza una potència propulsora que supera la potència
màxima permesa per la normativa vigent. Els fabricants/subministradors de
motors i els armadors pesquers d’arrossegament de Palamós són plenament
conscients i còmplices, i els primers interessats, en què es produeixin aquestes
irregularitats.



A partir de l’anàlisi entre les dades oficials i reals de la flota d’arrossegament de
Palamós s’ha pogut comprovar que només 1 embarcació d’arrossegament de
Palamós utilitza una potència propulsora real igual a la potència propulsora
oficial. La potència total utilitzada per la flota d’arrossegament de Palamós
excedeix un 50,2% de la potència oficial i un 54% de les embarcacions utilitza
una potència que sobrepassa la potència màxima permesa per la normativa
vigent. Hi ha altres característiques constructives o de disseny, com l'eslora
entre perpendiculars i l’argueig, que no són manipulats, ja que no té un interès
pels armadors d’arrossegament de Palamós.



S’ha realitzat el càlcul teòric de combustible que haurien de consumir les
embarcacions pesqueres d’arrossegament de Palamós si utilitzessin les
potències propulsores oficials. A partir de les entrevistes amb els armadors s’ha
pogut conèixer el consum real de les embarcacions. El consum real de
combustible de les embarcacions pesqueres d’arrossegament de Palamós
excedeix un 35% del consum teòric. La reflexió final que esta sobre aquest
punt és que l’Estat Espanyol subvenciona un 35% de litres diaris de
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combustible conseqüència de la potència real que utilitzen les embarcacions
d’arrossegament de Palamós.


A part de les irregularitats detectades en la potència propulsora de les
embarcacions d’arrossegament de Palamós s’ha pogut conèixer, a partir del
treball de camp, altres irregularitats que afecten directament, i en certa mesura,
l’activitat pesquera d’arrossegament de Palamós. Aquestes irregularitats són la
venda de productes al mercat negre i de subsistència, la utilització de mètodes
per alterar la selectivitat dels aparells de pesca, la contaminació per
incompliment de la normativa en matèria de prevenció de contaminació, etc. No
s’ha entrat en detall en explicar aquestes irregularitats a fons, ja que no és
motiu d’aquest estudi tècnic abordar aquests temes, tot i així, s’explica i es
remarca per a futurs estudis tècnics i científics.



S’ha pogut conèixer que el motiu principal pel qual els armadors
d’arrossegament de Palamós utilitzen una potència propulsora irregular i
sobredimensionada és per incrementar la capacitat pesquera de les
embarcacions i l’esforç pesquer. La capacitat pesquera de les embarcacions
s’augmenta amb la instal·lació de motors propulsors més potents. Aquests
motors permeten instal·lar sistemes de pesca molt més grans, i
conseqüentment molt més perjudicials pel medi ambient, per tal d’aconseguir
les majors captures possibles. Al mateix temps, un motor propulsor més potent,
permet adquirir més velocitat a l’embarcació, reduir les hores invertides en la
fase de navegació i augmentar les hores de la fase d’arrossegament; en
definitiva, augmentar l’esforç pesquer a partir de l’augment de la potència
propulsora.



A partir de les entrevistes als armadors i de la informació recollida durant
l’elaboració del treball, s’ha copsat el fet que els armadors fan inversions
econòmiques, per a tecnificar les embarcacions, no estrictament des de la
mera racionalitat econòmica, sinó que hi intervenen altres factors psicològics i
emocionals. El pescador no té influència en el preu final del producte i per tant
només pot aconseguir capturar més per a poder guanyar més diners. A partir
d’aquestes inversions, s’ha calculat, com s'ha fet referència en els capítols
anteriors, que l’eficiència pesquera en la pesca d’arrossegament a Palamós,
augmenta un 1-3% cada any gràcies a la tecnificació de les embarcacions.



Per altra banda, els interessos que tenen els fabricants/subministradors de
motors i drassanes de construcció d’embarcacions són purament interessos
econòmics comercials que s’aprofiten d’un sistema de regulació i control, per
part de l’administració marítima-pesquera, nefast i que no assegura
l’incompliment de la regulació de la potència propulsora de les embarcacions
pesqueres d’arrossegament de Palamós. Els fabricants/subministradors fan
possible, a partir de la manipulació de les fitxes de característiques tècniques i
de la manipulació dels limitadors de potència, que els armadors puguin utilitzar
una potència propulsora superior sense que cap administració marítimapesquera pugui detectar-ho, ara per ara, amb les inspeccions que efectuen.
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L’administració marítima-pesquera, a tots els nivells, és conscient del fet que la
majoria de les embarcacions pesqueres d’arrossegament utilitzen una potència
propulsora irregular. Al llarg dels anys ha mirat de poder crear una normativa
que regulés i controlés la potència real instal·lada. Tot i així no s’ha pogut mai
posar en pràctica per la gran confrontació que provocava entre els diferents
òrgans del sector pesquer; a més dels interessos polítics que hi ha darrere que
sempre s’interposen davant dels interessos tècnics i científics. El fet que
l’administració sigui conscient i no hi posi els medis necessaris per evitar-ho,
converteix l’administració marítima-pesquera en còmplice de les irregularitats
de la potència propulsora de la flota pesquera d’arrossegament de Palamós.



La política pesquera que l’administració marítima-pesquera ha utilitzat al llarg
dels anys ha sigut el què, en un primer moment, ha fomentat que els armadors
d’arrossegament sobredimensionessin les potències propulsores de les seves
embarcacions. D'ençà que es redacten les dues primeres lleis, La Ley de
Crédito Naval redactada el 2 de juny de 1939 i la Ley de Protección y
Reconstrucción de la Flota Nacional redactada el 31 de desembre de 1939, fins
a l’adhesió de l’estat Espanyol a la Comunitat Econòmica Europea (amb tota la
gran legislació que es posa en vigor pel mig) es fomenta la construcció i
modernització de les embarcacions pesqueres d’arrossegament a tot l’Estat
Espanyol. A partir d’aquest moment, i durant els anys posteriors fins a
l’actualitat, es té consciència de què la flota pesquera d’arrossegament està
sobredimensionada. La política pesquera que ara s’utilitza es fomenta la
modernització de les embarcacions d’arrossegament i la instal·lació de
sistemes de pesca més selectius i sostenibles i desballestaments, a partir de
subvencions per tal de reduir la capacitat pesquera i l’esforç pesquer.



A partir de les entrevistes realitzades s’ha comprovat que el conjunt del sector
pesquer està molt descontent amb les polítiques que s’han dut a terme.
Aquestes polítiques no han sigut adequades per solucionar els problemes que
pateix el sector pesquer.



Els dirigents polítics declaren en diversos documents publicats, com per
exemple El Llibre Verd de la Política Pesquer Comú (2009) que existeix una
capacitat excessiva de la flota pesquera i que la potència real dels motors
propulsors no és la mateixa que la que consta oficialment. Al contrari no es veu
cap mena d’actuació per part de la política per a controlar aquesta irregularitat.



La Confraria de Pescadors de Palamós ha sigut la primera Confraria que ha
adoptat un Pla de Gestió. La Confraria de Pescadors de Palamós ha pogut
regular i controlar la capacitat pesquera i l’esforç pesquer, d’una part de la flota
pesquera d’arrossegament de Palamós, gràcies al Pla de Gestió de la Gamba
(Aristeus anntenatus). No obstant això, aquest Pla de Gestió no assegura la
reducció de la capacitat pesquera i de l’esforç pesquer d’una part de la flota, ja
que aquesta no està subjecte a cap Pla de Gestió ni cap mesura de control. La
Confraria de Pescadors de Palamós, conscient del fet que la seva flota
pesquera utilitza potències irregulars i sobredimensionades, no ha proposat
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cap pla de mesures que asseguri que no es pugui utilitzar cap motor propulsor
amb potència diferent de la potència propulsora oficial. A més, tenint en compte
que el pla de Gestió està finançat des de l’administració, i havent demostrat
que el 100% de les embarcacions que en formen part no compleixen la
normativa referent a la potència propulsora, es pot afirmar que s’està
subvencionant una flota que presenta irregularitats.


La flota pesquera d’arrossegament de Palamós reiteradament infringeix normes
legals en matèria de pesca. Un 54% de la totalitat de la flota pesquera
d’arrossegament de Palamós infringeix el RD 1440/1999, de 10 de setembre,
pel que es regula l’exercici de pesca amb arts d’arrossegament de fons en el
calador nacional del Mediterrani , un 50% de la totalitat de la flota pesquera
utilitza una potència propulsora irregular i només una embarcació en tota la
flota utilitza la potència propulsora oficial. A partir d’aquestes dades es pot
afirmar que el reglament d’Inspecció i Certificació de Vaixells Civils, RD
1837/2000, de 10 de novembre, no assegura que es produeixin irregularitats en
l’exercici pesquer professional. Aquest reglament no assegura que es
produeixin irregularitats en el procés d’instal·lació d’un motor propulsor en una
embarcació de pesca d’arrossegament.



A partir d’entrevistes amb tècnics de la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims, armadors d’arrossegament, mecànics i estudis tècnics s’ha pogut
determinar que el disseny tant de les embarcacions de pesca d’arrossegament
com dels sistemes de pesca instal·lats no estan adequats per a l’activitat
pesquera que desenvolupen. El disseny de la majoria d’embarcacions
d’arrossegament a Palamós està pensat per a la fase de navegació sense tenir
en compte el consum de combustible en la fase d’arrossegament on la força de
tir és la variable més important. La instal·lació d’un motor propulsor de potència
superior a la que hauria de ser teòricament provoca tota una sèrie d’efectes
negatius tant per l’embarcació com pel motor instal·lat: augment considerable
de combustible, augment de vibracions i sorolls, mala combustió per manca de
ventilació en la càmera de màquines, increment considerable de les avaries a
llarg termini, etc.



Els sistemes de pesca utilitzats normalment no són els adequats per a
l’embarcació on són instal·lats. Alhora d’escollir un aparell de pesca, amb unes
característiques concretes o unes altres no es fa cap estudi tècnic per a veure
quin seria el més adequat. Els catàlegs de portes d’arrossegament mai
relacionen les característiques del model de la porta amb la potència
propulsora de l’embarcació perquè no es pugui veure que les embarcacions
utilitzen unes potències propulsores diferents de les oficials. Aquest mal
dimensionament dels aparells de pesca fa que l’eficiència energètica de
l’embarcació queda molt reduïda. Els aparells de pesca sobredimensionats, en
produir una resistència a l’avanç molt superior, provoca un consum de
combustible molt més elevat.
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L’antiguitat dels motors propulsors que estan instal·lats a les embarcacions
també fa que el consum de combustible augmenti; també augmenta la
contaminació produïda pels gasos de combustió.



Els tècnics de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i els de les
Capitanies Marítimes coincideixen en el fet que la política marítima-pesquera
s’interposa, en moltes ocasions, per damunt d’estudis tècnics i científics; amb
tots els perjudicis que això provoca. Els informes tècnics i/o científics en moltes
ocasions queden arxivats sense dur-se a terme, ja que poden provocar una
confrontació entre diferents organismes.



Tècnicament, l’evolució que ha patit l’administració marítima-pesquera al llarg
dels anys, ha produït tota una sèrie d’errors tècnics en els documents d’algunes
embarcacions d’arrossegament de Palamós. Existeixen fulles d’assentament
amb obres de reforma no acabades, dades inexistents, etc. En algunes
caràtules dels rols apareixen potències propulsores diferents de les potències
que consten en el “Censo de buques de la flota pesquera operativa”.



Aquestes dades tècniques errònies dificulten als armadors pesquers
d’arrossegament de Palamós poder efectuar tràmits tecnicoadministratius
concrets. Tanmateix, aquests errors tècnics, provoca un desconeixement real
de la capacitat pesquera de la flota d’arrossegament de Palamós.



Tècnicament les inspeccions dutes a terme per l’administració marítimapesquera que efectuen en la instal·lació d’un motor propulsor no asseguren
que no es puguin produir irregularitats.



S’ha pogut conèixer que cada vegada hi ha un nombre menor d’embarcacions
d’arrossegament a Palamós. Econòmicament els empresaris pesquers s’han
vist afectats per una sèrie de factors que, en certes situacions, han fet
replantejar el fet de continuar amb el negoci o tancar-lo. Moltes empreses
pesqueres han hagut de plegar una activitat que generacions rere generacions
havien desenvolupat.



Un 79% dels armadors declaren en les entrevistes realitzades que actualment,
amb la potència real que utilitzen, el seu negoci és més o menys viable. No
obstant un 85%, aproximadament, estimen que el seu negoci no seria viable si
la seva embarcació utilitzés la potència que li consta oficialment i no ho fes la
resta de la flota. El 95% aproximadament coincideixen a dir que el negoci seria
molt viable si tothom utilitzés la potència propulsora que els consta oficialment;
i no la real com ara utilitzen.



S’ha pogut construir l’entorn tècnic, socioeconòmic i mediambiental que envolta
el sector pesquer d’arrossegament de Palamós. Es pot afirmar que utilitzar la
potència real que utilitzen les embarcacions d’arrossegament de Palamós
provoca tota una sèrie de conseqüències negatives tant pel negoci pesquer
com pel medi ambient.
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A partir d’estudis recents, tal com s’ha fet referència en capítols anteriors, s’ha
pogut comprovar que les portes d’arrossegament destrueixen el fons marí
portant a l’ecosistema marí a un nivell molt crític. La Confraria de Pescadors de
Palamós, a partir de la decisió i el consens d’una part dels armadors
d’arrossegament de Palamós, ha dut a terme un Pla de Gestió per a conservar
el recurs Gamba roja (Aristeus antennatus). Actualment s’està duent a terme
un estudi científic on s’analitza, a partir de proves experimentals, l’impacte
ambiental que causen les portes d’arrossegament als caladors de les
embarcacions d’arrossegament de Palamós.



L’augment de la capacitat pesquera i de l’esforç pesquer de les embarcacions
d’arrossegament de Palamós ha tingut uns efectes biològics directes que s’han
explicat a partir de la disminució de les captures al llarg dels anys. Les captures
s’han reduït un 36% de l’any 2007 a l’any 2014.



En el present estudi tècnic han mancat dades biològiques per explicar realment
com afecta, biològicament, l’impacte ambiental de la pesca en els caladors de
les embarcacions d’arrossegament de Palamós; no obstant això, tampoc era el
motiu del treball entrar-hi en profunditat.



L’augment de la capacitat pesquera ha tingut uns afectes negatius, directes,
sobre l’activitat pesquera d’arrossegament de Palamós. La tecnificació de les
embarcacions ha suposat una disminució progressiva de llocs de treball. La
quantitat de tripulants a bord de les embarcacions ha passat de 234 l’any 1977
a 148 l’any 2002.



El Pla de Gestió de la Gamba Roja (Aristeus anntenatus) ha suposat per a
alguns, el primer punt de trobada entre el conjunt d’armadors pesquers
d’arrossegament a Palamós on han interposat els beneficis col·lectius davant
dels beneficis individuals de cadascun d’ells. Altres entrevistats afirmen que la
normativa s’ha fet a mida d’alguns, interposant el benefici individual al
col·lectiu.



S’ha comprovat que la flota d’arrossegament de Palamós està constantment
subvencionat per fons públic; sense aquestes subvencions no seria sostenible.
La política pesquera, al mateix temps, està subvencionant el combustible
d’unes embarcacions que utilitzen unes potències propulsores irregulars. Els
dirigents polítics tot coneixent aquesta problemàtica continuen subvencionant
amb fons públic les embarcacions d’arrossegament de Palamós. Aquest fa
pensar que hi ha uns interessos polítics perquè aquesta situació segueixi tal
com està.



Socialment, el coneixement d’irregularitats en les embarcacions
d’arrossegament provoca que cap organisme es vulgui fer responsable del fet
que aquestes irregularitats no es produeixin. Els interessos personals de cada
organisme s’interposen davant dels interessos ètics i morals del conjunt de la
societat.
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Durant el treball de camp s’ha identificat una altra conseqüència provocada per
l’efecte patró. Existeixen desigualtats socials entre la comunitat pesquera que
afecten socioeconòmicament de manera més o menys proporcional a aquells
armadors amb majors capacitats pesqueres.



Finalment, un cop s’ha comprovat que la flota d’arrossegament de Palamós
requereix una sèrie de canvis per recuperar la sostenibilitat, s’han proposat un
seguit de mesures. Aquestes mesures són mesures proposades per a la
política pesquera, mesures per a l’administració marítima-pesquera i a
l’administració pesquera local. S’explica a continuació les tres grans mesures
que s’han proposat:

-

Que des de la política pesquera aplicada es prioritzi la subvenció d’obres de
construcció i modernització de canvis de motors propulsors i sistemes de pesca
més sostenibles i selectius. Aquest fet permetria obtenir un Certificat de Pesca
Sostenible als armadors pesquers d’arrossegament de Palamós. Que es
suprimeixi la subvenció de desballestaments i es construeixi un Sistema de
Transferència de Potència Propulsora.
La construcció d’un òrgan comú, entre la DGPAM, la CM i la SGP que certifiqui
les fitxes de característiques tècniques dels motors propulsors, limiti la potència
del mateix, dugui a terme tot el procediment d’instal·lació d’un motor propulsor,
assumeixi totes
les
competències administratives i
inspectores,
responsabilitats, asseguri el compliment de la normativa, vetlli pels interessos
professionals, construeixi un mètode eficaç per conèixer la potència real de la
flota pesquera d’arrossegament de Palamós, etc.
Que la Confraria de Pescadors de Palamós assumeixi el control, regulació,
inspecció i imposicions sancionadores que així s’acordi des de l’administració
marítima-pesquera. La Confraria de Pescadors de Palamós hauria de controlar,
regular i gestionar la capacitat pesquera de la flota d’arrossegament i l’esforç
pesquer dels seus caladors sempre i quan les mesures preses siguin més
restrictives que la normativa vigent i preses per personal professional altament
qualificat. Amb un període màxim de 5 anys s’hauria d’aconseguir que totes les
embarcacions d’arrossegament de Palamós utilitzin una potència no superior a
la potència oficial.

-

-
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Aparells de pesca: Reglament (CE) nº 1967/2006 del Consell de 21 de desembre de 2006,
relatiu a les mesures de gestió per la explotació sostenible dels recursos pesquers en el Mar
Mediterrani i pel que es modifica el Reglament (CEE) nº 2847/93 i es derroga el Reglament
(CE) nº 1626/94 («DOUE»L 409, de 30.12.2006, p. 11/85)

Confraria de pescadors: Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors («BOE»
187, de 6-8-2002 p. 29006/29016).

Reconeixement Societats de Classificació: RD 877/2011, de 24 de juny, sobre regles i
estandards comuns per les organitzacions d’inspecció i reconeixament devaixells i per les
activitats corresponents de l’Administració Marítima («BOE» 151, de 25-6-2011, p.
68215/68226).

Funcions de la DGPAM: Article 49 del RD 270/2013, de 23 de desembre, reestructuració
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’especifiquen les
principals funcions que desenvolupa la Direcció General de Pesca i Afers Marítims així com la
estructura organitzativa de l’organisme («DOGC» 6529, de 27-12-2013, p. 1/55)

Fulla d’assentament del Vaixell: Capítol 4 del RD 1027/1898 de 28 de juliol sobre
abanderament, matriculació de vaixells i registre marítim («BOE» 194, de 15-8-1989, p.
26207/26211)

Censo de buques de la flota pesquera operativa: RD 1081/2012, de 13 de juliol, pel
qual s’estableixen el procediment de regularització de vaixells pesquers i la seva actualització
en el cens de la flota pesquera operativa i en el registre de vaixells i empreses navilieres
(«BOE» 168, de 14-7-2012, sec.1, p. 50541/50546)

Competències del MAAMA: article 15 del RD 401/2012, de 17 de febrer, per el que es
desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
(«BOE» 42, de 18-2-2012, p. 14554/14580)

Organismes competents: Article 40 i 41 del reglament Reglament 1224/2009 del
Consell, de 20 de novembre de 1009, pel que s’estableix un règim comunitari de control per
garantir el compliment de les normes de la política pesquera comuna, es modifiquen els
Reglaments 847/96, 2371/2002, 811/2004, 768/2005, 2115/2005, 2115/2005, 2166/2005,
388/2006, 509/2007, 676/2007, 1098/2007, 1098/2007, 1300/2008 i 1342/2008 i es deroguen
els Reglaments 2847/93, 1627/94 i 1966/2006 («DOUE» L 343, de 22.12.2009, p. 1/50)

Regulació de les Capitanies Marítimes i Districtes Marítims RD 638/2007, de 18 de
maig, per el que es regulen les capitanies marítimes i els districtes marítims («BOE» 132, de 26-2007, p. 2815/2829)

Estructura orgànica de la Direcció General de la Marina Mercant: Article 9 del RD
638/2010 de 14 de maig, Direcció General de la Marina Mercant segons la llei 27/1992 de 24
de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant («BOE» 119, de 15-5-2010, p.
42705/42729)

Estructura orgànica del Ministeri de Foment: RD 638/2010 de 14 de maig, Direcció
General de la Marina Mercant segons la llei 27/1992 de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i
de la Marina Mercant («BOE» 119, de 15-5-2010, p. 42705/42729)
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Certificat de conformitat per a vaixells de pesca d’eslora inferior a 24 metres: RD
543/2007 de 27 d’abril pel que es determinen les normes de seguretat i de prevenció de la
contaminació a complir pels vaixells menors de 24 metres d’eslora(L) («BOE» 131, de 1-6-2007
p. 2639/2723)

Certificat de conformitat per a vaixells de pesca d’eslora superior a 24 metres:
RD 1032/1999, de 18 de juny, pel que es determinen les normes de seguretat a complir pels
vaixells pesquers d’eslora igual o superior a 24 metres.

Certificat de valoració: RD 1837/2000 de 10 de novembre, pel que s’aprova el reglament
d’inspecció i certificació de vaixells civils

Acta de proves oficials: RD 1837/2000 de 10 de novembre, pel que s’aprova el reglament
d’inspecció i certificació de vaixells civils

Arqueig: Conveni internacional sobre arqueig de vaixells de la IMO, de 1969 («BOE» 221,
del 15-9-1982, p. 24882/24891)

Limitació potència propulsora: l’article 8 del RD 1440/1999, de 10 de setembre, pel que
es regula l’exercici de la pesca d’arrossegament de fons en el calador nacional del Mediterrani
(«BOE» 251, de 20-10-1999, p. 36833/36835)

Impost especial: l’article 51 del la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos especials
(«BOE» 312, de 29-12-1992, p. 44305/44331)

Pròrroga crèdit naval: ordre de 21 d’octubre de 1975 («BOE» 265, de 5-11-1975, p.
23098/23099)

Regulació potència propulsora: Ordre ministerial de 30 de juliol de 1975, sobre pesca
d’arrossegament en el Mediterrani («BOE» 193, de 13-8-1975, p. 17192/17194)

Primera limitació potència propulsora: Ordre de 20 de novembre de 1979 pel que es
regula la potència màxima propulsora dels vaixells dedicats a la pesca d’arrossegament en el
Mediterrani («BOE» 291, de 5-12-1979, p. 28016/28017)

Substitució motors semidièsels a motors dièsels: Ordre de 20 de novembre de 1979
pel que es modifica la norma sèptima i la disposició transitòria primera de l’Ordre ministerial de
30 de juliol de 1975, sobre pesca d’arrossegament en el Mediterrani («BOE» 291, de 5-121979, p. 28020)

Primer reglament europeu sobre ajudes al sector pesquer: Reglament (CEE) nº
4028/86 del Consell, de 18 de desembre de 1986, relatiu a accions comunitàries per la millora i
adaptació de les estructures del sector pesquer i l’aqüicultura («DOUE» L 376, de 31-12-1986,
p.7/24)

Primer reglament estatal sobre ajudes al sector pesquer: RD 219/1987, de 13 de
febrer, pel desenvolupament y adaptació de les estructures del sector pesquer y de la
aqüicultura («BOE» 44, de 20-2-1987, p. 5102/5106)

Renovació flota pesquera (1998): Real Decret 2287/1998, de 23 d’octubre, pel que es
modifica el RD 798/1995, de 19 de maig, pel que es defineixen els criteris i condicions de les
intervencions amb finalitat estructural en el sector de la pesca, de l’aqüicultura, i la
comercialització, la transformació i la promoció dels seus productes («BOE»273, de 14-111998, p. 37255/37259)
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Regulació potència actual: RD 1440/1999, de 10 de setembre, pel que es regula l’exercici
de la pesca d’arrossegament de fons en el calador nacional del Mediterrani («BOE» 251, de 2010-1999, p. 36833/36835)

Instrument Financer d’Orientació a la Pesca: Reglament (CE) No 1263/1999 Del
Consell de 21 de juny de 1999 relatiu a l’Instrument Financer d’Orientació a la
Pesca(«DOUE» L 161, de 26-6-1999, p.54/56)

Reglament Fons Europeu de Pesca: Reglament (CE) nº 1198/2006 del consell de 27 de
juliol de 2006 relatiu al Fons Europeu de Pesca («DOUE» L 223, de 15-8-2006, p.1/44)

Pla de Gestió Integral del Mediterrani: Ordre APA/79/2006, de 19 de gener de 2006(
«BOE» 22, de 26-1-2006, p. 3367/3368)

Reglament desballestaments: Article 21 a) vi) Reglament (CE) nº 1198/2006 del consell
de 27 de juliol de 2006 relatiu al Fons Europeu de Pesca («DOUE» L 223, de 15-8-2006,
p.1/44)

Fons Europeu Marítim i de la Pesca: Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel que s’estableixen disposicions comunes
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, ,al Fons Social Europeu, al Fons de
Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de
Pesca, i pel que s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu
Marítim i de la Pesca i es deroga el Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell («DOUE» L 347,
de 20-12-2013, p. 320/469)

Reglament d’inspecció i certificació de vaixells civils:

RD 1837/2000, de 10 de
novembre, pel que s’aprova el reglament d’inspecció i certificació de vaixells civils («BOE»
285, de 28-11-2000, sup. Nº 12, p. 826/848)

Substitució Comandàncies de Marina a Capitanies Marítimes: Article 88 de la Llei
27/1992 de 25 de Novembre de 1992de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant («BOE» 283,
de 25-11-1992, i «BOE» 298, de 12-12-1992, sup. Nº 14, p. 119/159)

Seguretat i salut embarcacions de pesca: RD 1696/2012, de 21 de desembre, pel que
es modifica la definició continguda en l’apartat 6 de l’article 2 del RD 1216/1997, de 18 de juliol,
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a bord de les embarcacions
de pesca («BOE» 307, de 22-12-2012, p. 87181/87182)

Pla de gestió gamba rosada (Aristeus antennatus): Ordre AAA/923/2013 de 16 de
maig, per lo que es regula la pesca de gamba rosada (Aristeus Antennatus) amb art
d’arrossegament de fons en determinades zones properes a Palamós («BOE» 126, de 27-52013, sec.III, p. 40016/40022)

Gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers en el Mediterrani:
Reglament (CE) nº 1967/2006 del Consell de 21 de desembre de 2006 relatiu a les mesures de
gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers en el Mar Mediterrani i pel que es
modifica el Reglament (CEE) nº 2847/93 i es deroga el Reglament (CE) nº 1626/94
(«DOUE» L 409, de 30-12-2006, p.11/85)

Política pesquera comú: Reglament (UE) nº 1380/2013 del Parlament Europeu i del
Consell de 11 de desembre de 2013 sobre la Política Pesquera Comú, pel que es modifiquen
els Reglaments (CE) nº 1954/2003 i (CE) nº 1224/2009 del Consell, i es deroguen els

Página 127 de 159

IRREGULARITATS EN LA POTÈNCIA PROPULSORA DE LA FLOTA DE PESCA D’ARROSSEGAMENT DE PALAMÓS
Annex A- Legislació

reglaments (CE) nº 2371/2002 i (CE) nº 639/2004 del Consell i la Decisió 2004/585/CE del
Consell («DOUE» L 354, de 28-12-2013, p.22/60)
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Annex B- Taules
Taula B 1: Grups de potències de les U.P's

Grup 1

Grup 2

Grup 3

U.P4

U.P21

U.P6

U.P17

U.P12

U.P20

U.P2

U.P25

U.P16

U.P10

U.P7

U.P11

U.P23

U.P15

U.P19

-

U.P13

U.P22

U.P18

-

U.P1

U.P8
U.P14

U.P5
U.P24

-

Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades

Taula B 2: Caladors de la flota d’arrossegament de Palamós

Z
O
N
A

NOM

1

Gamba de
Sant
Sebastià
Gamba de
Llevant

250-400

280-420

El Clot del Maure, el Fanguer, el Clot de
Montgrí, el Clot de Pals, L’esquena de Gat,
Puigtorró i el Rus
Montplà, el Clot del Maure i la Palangana

El Titol

420-530

-

4

El Sec de
Llevant

140-280

-

5

El Rostoll

180-320

-

6

El Putxet

90-250

-

7

La Gamba
del Putxet

250-420

8

La Somera

60-140

9

El Vol de
Fora
La Guardia

60-70

Abissinia, Montplà, les Muntanyes Russes, el
Fondaló, el Negre, el Clot de Pals, la Punxa i
la Malica
El Primer, el Segon, Montcal i el Puig d’en
Jordi
El Pas, el Travessament, les Pasteres o
Canyers
-

Caladors al
límit dels
50 metres
Gamba de
Blanes

30

2

FONS (Braces)

ZONES
QUE
CALADOR

COMPONEN

EL

3

10
11

12

40-60

L’Estartit, Fornells, La Badia, La Fosca, Can
Barris, La Manssaneta, la Mata, la Xucla, els
Xalets i el Congo

250-450

TIPUS DE
CAPTURES

Gamba Rosada
(Aristeus
Antennatus)
Gamba Rosada
(Aristeus
Antennatus)
Gamba Rosada
(Aristeus
Antennatus)
Peix i escamarlà
(Nephrops
norvegicus)
Gamba Rosada
(Aristeus
Antennatus)
Peix i escamarlà
(Nephrops
norvegicus)
Gamba Rosada
(Aristeus
Antennatus)
Peix
Peix
Peix
Peix

Gamba Rosada
(Aristeus
Antennatus)

Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades
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Taula B 3: Despeses generades pel combustible en una embarcació d’arrossegament de Palamós

Setmana
1
Guanys
venda

Munt major (peix)
Munt menor
(reballa)
Deduccions

Despeses

496,60 €

644 €

390,03 €

452,97 €

878,03 €

871,05 €

60 €

Oli
Total despeses

Setmana
3

3.732,64 € 4.084,03 € 2.892,54 €

1.566,55 €

Gasoil

Setmana
2

1.280 € 1.312,50 €
60 €

107 €

2.079,52 € 2.218,03 € 2.290,55 €

% Gasoil despeses

75,3

57,7

57

% Gasoil guanys

42,0

31,3

45,4

Font: Elaboració a partir de dades de la Confraria de Pescadors de Palamós i dades dels armadors de
l’embarcació

En la Taula B3 es pot veure quin percentatge representa el consum de combustible sobre el
total de les despeses generades i sobre els guanys del munt major (peix) d’una embarcació
d’arrossegament de Palamós. Els armadors han facilitat les dades perquè es pogués fer el
càlcul.
Aquests percentatges varien en funció de les despeses que es generin a l’embarcació i dels
guanys setmanals d’aquesta.
En aquest exemple el consum de combustible representa un 63,2 % del total de les despeses
generades i un 39,57% dels guanys al munt major (peix). A partir de les entrevistes realitzades
als altres armadors es pot afirmar que aquestes xifres poden varien en un 10%
aproximadament.
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Annex C- Figures
Figura C 1: Crèdit Naval

Font: PESQUERIAS ESPAOLAS DE BACALAO, S. A. SALAMANCA, UNA GRAN INDÚSTRIA ESPAÑOLA DE
PESCA DEL BACALAO, ABC Madrid, 20 de febrer de 1941, pag. 12.
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Figures C 2: Fotos canvi de motor propulsor de l’embarcació Perla de Palamós

Font: Elaboració pròpia
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Font: Elaboració pròpia
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Annex D- Cas pràctic Perla de Palamós
Figura D 1: L’embarcació Perla de Palamós

128

Els armadors de l’embarcació Perla de Palamós, anys enrere, es van veure afectats
per una sèrie de factors que van fer replantejar el negoci pesquer familiar que
segueixen des de fa diverses generacions. Aquest cas s’explica a continuació ja que
es tracta d’ un clar exemple que cal destacar per la importància que te en aquest
estudi tècnic.
Els armadors, abans d’adquirir l’embarcació Perla de Palamós, eren propietaris de
l’embarcació Perla IV. Aquests, van decidir substituir la Perla IV per la Perla de
Palamós per dos motius principals: el primer, per motius econòmics, i el segon per
motius mediambientals.
La Perla IV es va construir en una època en què el combustible anava molt barat i hi
havia molta abundància de captures, tant de gamba a l’estiu com de peix a l’hivern.
L’embarcació La Perla IV era l’embarcació amb més arqueig de la flota de Palamós i
tenia una potència propulsora de les més elevades del moment. El motiu principal
perquè fos tant capacitada era per poder capturar, embarcar i emmagatzemar la gran
quantitat de peix que es capturava, sobretot a l’hivern. Les previsions a curt termini van
ser encertades, les captures eren les que s’havien estipulat inicialment i els resultats
econòmics eren molt bons. En aquest moment, els armadors no s’imaginaven que el
baix preu del combustible podria no ser etern i que la gran quantitat de peix que es
capturava es podria acabar. El preu del combustible es va anar encarint i les captures
es van anar reduint. Poc a poc les despeses van anar superant els beneficis.
128

http://www.vesselfinder.com/ship-photos/86303?s=1
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Arribats en aquest punt, els armadors, es van parar a analitzar la situació en què es
trobaven i es van replantejar si valia la pena continuar pescant i afrontar les despeses
esperant a què arribessin temps millors (amb les repercussions econòmiques a curt
termini i les mediambientals a llarg termini que això representava). La decisió que van
prendre els armadors va ser demanar una subvenció per a desballestar l’embarcació.
L’ordre va ser aprovar, però esperant que l’administració ordenés la paralització
definitiva de l’embarcació es va presentar una oferta d’una empresa privada per a
comprar l’embarcació. Les condicions d’aquesta nova oferta milloraven les condicions
del desballestament i finalment la Perla IV va ser venuda.
Val a dir que la Perla IV, abans de ser venuda, estava inclosa dins el grup
d’embarcacions que podien pescar dins els caladors del Pla de Gestió de la Gamba (
tot i que aquest encara no estava reconegut en el BOE). Els armadors, al ser afiliats a
la Confraria de Pescadors de Palamós, tenien dret a entrar una nova embarcació
durant els dos anys posteriors a la venda i, òbviament, a tenir port base el port de
Palamós.
La Perla IV va ser venuda amb la intenció de ser substituïda per una embarcació
millor, i sobretot, adaptada a les condicions actuals del sector.
“...El que buscàvem era substituir-la per una altra de dimensions menors per tal de reduir les
despeses, sobretot en combustible i reduir l’impacte ambiental, aspecte que tenim molt en
compte pensant en la sostenibilitat de la pesca a llarg termini...”
Gerard Figueras, armador i patró de l’embarcació Perla de Palamós

L’embarcació que havia de substituir la Perla IV havia de tenir unes determinades
condicions, havia de ser de menors dimensions, però, degut a les condicions
meteorològiques de Palamós i a altres factors personals, es va considerar que havia
de tenir unes dimensions mínimes.
A partir d’un anàlisis del mercat de venda a segona ma, ja que la nova construcció no
es va considerar per ser una operació actualment inviable, les opcions van quedar
reduïdes a embarcacions que portaven instal·lats uns motors de potència total, en el
cas de no estar precintats, superior a 500 CV.
“...Sabíem que aquest factor ens impediria poder entrar a formar part de les barques del pla de
gestió de la gamba, però tot i així, vam trobar una bona oferta i vam comprar el Marant, amb un
motor de 1200cv a 1600 voltes, limitat oficialment a 473cv...”
Gerard Figueras, armador i patró de l’embarcació Perla de Palamós

Els armadors van comprar l’embarcació Marant, del port de Roses. La intenció que
tenien els armadors era fer treballar la nova embarcació, Marant, fora dels caladors del
Pla de Gestió, ja que el motor no reunia les característiques que es requerien per
entrar a formar part d’aquest. Els armadors van adaptar els ormejos a les condicions
actuals d’explotació. La intenció era continuar pescant durant un període de temps,
que els permetés assimilar la inversió inicial, i posteriorment fer una nova inversió per
a instal·lar un motor propulsor adaptat a les condicions actuals i a les condicions per
poder entrar a formar part al Pla de Gestió de la Gamba. L’embarcació Marant va
passar a ser nombrada Perla de Palamós.
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Seguidament els armadors de la Perla de Palamós es van trobar amb un “mur” fictici
que els va fer canviar les seves intencions. Quan van sol·licitar el canvi de base, de
Roses a Palamós, la Confraria de Pescadors de Palamós es va negar a emetre
l’informe de valoració positiva que la DGPAM demana en aquests casos per realitzar
aquesta operació. La Confraria de Pescadors de Palamós no va arribar a emetre cap
informe (ni negatiu ni positiu) i es va limitar a informar als armadors, de paraula, que
l’informe de valoració positiva no s’emetria fins que es donés constància de que el
motor que duia instal·lar la Perla de Palamós, tot i ser oficialment legal, es canviés per
un altre amb les condicions que es requereix al Pla de Gestió de la Gamba, al·legant
que les condicions del Pla de Gestió també s’aplicaven a la resta de caladors.
A partir d’aquest moment, es va produir un cas de “ silenci administratiu” per part de la
DGPAM, qui també de paraula, defensava els arguments de la Confraria de Pescadors
de Palamós, encara que el document d’informe positiu no sigui legalment vinculant. El
tràmit de canvi de base de l’embarcació quedava paralitzat sense cap motiu jurídic. No
tenir la base al port de Palamós representava per la Perla de Palamós, no poder
formar part de la Confraria de Pescadors de Palamós. Tenint en compte que és
d’obligatorietat pertànyer a alguna confraria, els armadors es van veure obligats a
continuar afiliats a la Confraria de Pescadors de Roses, fet que els i provocava, per
una banda, haver de pagar a Roses un percentatge extra de les vendes que es
realitzaven a Palamós, i per l’altra, haver de vendre a Palamós un cop finalitzada la
subhasta per part dels afiliats.
Arribats en aquest punt, i analitzant les repercussions que representava portar el cas
per la via judicial, no poder pescar als caladors del Pla de Gestió i no tenir com a port
base el port de Palamós, els armadors es decideixen a van decidir per avançar l’inici
dels tràmits per a canviar el motor propulsor de l’embarcació. D’aquesta manera els
armadors van poder aconseguir que la Confraria de Pescadors de Palamós emetés
l’informe positiu demanat per l’administració uns mesos enrere. Posteriorment
l’administració va concedir el canvi de base.
Es va canviar el motor per un altre adaptat als requeriments del Pla de Gestió de la
Gamba i es van iniciar els tràmits per poder entrar a formar part de la flota que pot
pescar als caladors especificats dins del Pla de Gestió. A dia d’avui, els armadors no
han rebut resposta sobre si es confirma l’entrada dins el Pla de Gestió o no.
Seguidament s’analitza un cronograma amb el resum d’operacions que els armadors
de l’embarcació Perla de Palamós han hagut de realitzar.
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Taula D 1: Cronograma del cas Perla de Palamós

Gener 2013- Venda Perla IV
Març 2014- Compra Marant
17 de Març de 2014- Sol·licitud d’admissió Marant a la Confraria de Palamós amb
Registre Marítim del Vaixell
20 de Març- Petició de la Confraria de Pescadors de Palamós per tractar el tema
27 de Març- DGPAM es nega a confirmar canvi de base i informen, de paraula, que no
donaran confirmació si no hi ha informe positiu de la Confraria de Pescadors de
Palamós. La Confraria de Pescadors de Palamós es nega a donar informe positiu fins
que es demostri que es canviarà el motor adequat al pla de gestió. S’entrega sol·licitud
canvi de base.
28 de març- Els armadors entreguen un document explicant les intensions d’explotació
que tenen a la Confraria de Pescadors de Palamós i es demana que donin informe
positiu al canvi de base de l’embarcació ja que consideren que no hi ha motius per no
fer-ho.
Juny 2014- Es realitza el canvi de nom (juliol) Marant-Perla de Palamós. Es comença a
pescar a Palamós sense tenir port base el port de Palamós.
8 de juliol de 2014- Es realitza una 2ª sol·licitud de canvi de base.
22 de juliol de 2014- Es realitza una 3ª sol·licitud de canvi de base amb el nou nom Perla
de Palamós
129

7 d’agost de 2014- Es presenta la sol·licitud canvi de motor . S’augmenten 27 CV
130
provinents de l’embarcació Bassibina, es passa de 473CV a 500 CV .
15 de setembre de 2014- Els armadors demanen reunió amb el director general per
tractar el tema. A dia d’avui encara no s’ha rebut resposta a aqueta petició.
30 de setembre de 2014- La SGPAM autoritza la sol·licitud de canvi de motor

131

3 d’octubre de 2014- Els armadors donen paga i senyal del motor
13 d’octubre de 2014- La Confraria de Pescadors de Palamós emet informe positiu de
canvi de base
28 d’octubre de 2014- La DGPAM concedeix canvi de base
Registre actual Perla de Palamós

132

Certificat de lliure disposició del motor

133

Font: A partir d’entrevista realitzada als armadors de l’embarcació Perla de Palamós

129

Veure Annex D.1- Sol·licitud de Canvi de Motor
Veure Annex D.2- Compra de potència a l’embarcació “Basibina”
131
Veure Annex D.3- Resolució Sol·licitud canvi del motor
132
Veure Annex D.4- Registre actual Perla de Palamós
133
Veure Annex D.5- Certificat de Lliure Disposició
130
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L’autor, al participar en la realització d’obres de canvi de motor en l’embarcació Perla
de Palamós, explica a continuació, de forma generalitzada, el procediment de les
obres que s’han dut a terme:


Desembre 2014: es realitzen els estudis per decidir quin motor i quin hèlix
s’instal·larà. La reductora es pot aprofitar.



Gener/Febrer de 2015: es realitza el canvi de motor:
-




Revisió d’eix i canvi d’hèlix
Preparatius estructurals per extreure el motor vell i introduir el nou
Extracció del motor vell
Preparatius per introduir el nou (tubs, cablejat, instal·lació elèctrica…)
Instal·lació del motor nou (connexions, alineació amb la reductora…)
Instal·lació del nou tub d’exhaustió.
Proves de mar (amb inspector de CM a bord)
Adaptació dels aparells de pesca a la nova potència. (es fan petites
modificacions ja que els ormejos antics equivalien a la mateixa potència
aproximadament. S’instal·len portes pelàgiques per reduir l’impacte amb
el medi i el consum de combustible.

Febrer 2015: inici de la nova campanya de pesca.
Juliol 2015: els resultats del canvi de motor i els resultats econòmics són
satisfactoris.
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D.1. Sol·licitud de canvi de motor
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D.2. Compra de potència a l’embarcació “Basibina”
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D.3. Resolució sol·licitud de canvi de motor
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D.4. Registre actual Perla de Palamós
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D.5. Certificat de Lliure Disposició
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Annex E- Autorització entrevistes realitzades
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Te coneixement que, en la majoria de les embarcacions de pesca
d’arrossegament, s’utilitza una potència superior a la que s’estableix
oficialment i en molts de casos es sobrepassa la potència màxima
permesa per l’article 8 del RD 1440/1999 de 10 de setembre?/ ¿Tiene
conocimiento que en la mayoría de las embarcaciones de pesca de arrastre se
utiliza una potencia superior a la que se establece oficialmente y en muchos
casos se sobrepasa la potencia máxima permitida por el artículo 8 del RD
1440/1999 de 10 de setiembre?
Quins interessos pot haver, tant per part de l’administració pertinent com
dels pescadors, darrere d’aquesta irregularitat?/ ¿Qué intereses cree que
puede haber, tanto por parte de la administración pertinente como de los
pescadores, detrás de esta irregularidad?
Per quin/s motiu/s s’ha pogut produir aquesta irregularitat?/ ¿Por qué
motivo/s se ha podido producir esta irregularidad?
Quina opinió te vostè referent a les polítiques pesqueres dutes a terme
per part de l’administració al llarg dels anys?/ ¿Qué opinión tiene usted
referente a las políticas pesqueras llevadas a cabo por parte de la
administración a lo largo de los años?
Quina opinió te vostè del paper actual de les confraries de pescadors? /
¿Qué opinión tiene usted del papel actual de las cofradías de pescadores?
Quins factors tècnics, socials, econòmics i mediambientals es poden
veure afectats per aquesta problemàtica?/ ¿Qué factores técnicos sociales,
económicos y medioambientales pueden verse afectados por esta
problemática?
En quina part del procediment actua vostè i quines responsabilitat hi te?/
¿En qué parte del procedimiento usted actúa y qué responsabilidades tiene?
Creu que aquest problema s’ha de solucionar i com s’hauria
d’actuar?/¿Cree que este problema se debe solucionar y cómo se debería
actuar?
Com afecta positivament i negativament a una embarcació
d’arrossegament tenir més o menys potència?/ ¿Cómo afecta
positivamente y negativamente a una embarcación de arrastre tener más
potencia o menos potencia?
Creu que s’hauria de controlar de forma més estricta que no s’utilitzés
una potència superior a la oficial?/ ¿Cree que se debería de controlar de una
forma más estricta que n o se utilizara una potencia superior a la oficial?
Quins efectes mediambientals provoca utilitzar una potència superior a la
oficial?/ ¿ Qué efectos medioambientales provoca utilizar una potencia
superior a la oficial?
Creu que altres mesures de control de la explotació pesquera, com vedes
o disminució dels aparells de pesca (malles, portes, etc) respondrien en
substitució d’aquest excés de potència?/ ¿Cree que otras medidas de
control de la explotación pesquera, como vedes o disminución de los aparejos
de pesca (malletes, puertas, etc.) responderían en sustitución de este exceso
de potencia?
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Procediment a seguir des de que es compra un motor propulsor fins que
es posa en funcionament: tràmits administratius, inspeccions i controls
etc. I marc normatiu aplicable/ Procedimiento que se debe seguir des de que
se compra un motor propulsor hasta que se pone en funcionamiento: trámites
administrativos, inspecciones y controles, etc. y marco normativo aplicable.
De quina manera s’actuaria davant d’una il·legalitat d’aquest tipus?
(procediments, inspeccions, sancions etc.) i marc normatiu aplicable/ ¿De
qué forma se actuaría frente una ilegalidad de este tipo? (procedimientos,
inspecciones, sanciones etc.) y marco normativo aplicable.
Quina serà la política pesquera que s’utilitzarà en un futur per part de
l’administració ?/ ¿Cuál será la política pesquera que se va a utilizar en un
futuro por parte de la administración?
Quines mesures s’han adoptat i quines mesures creu que s’hauria
d’adoptar, per part de tots els organismes implicats per poder resoldre
aquesta problemàtica i poder buscar la sostenibilitat de la pesca
d’arrossegament?/ ¿Qué medidas se han adoptado y qué medidas cree que
se deberían adoptar, por parte de todos los organismos implicados, para
resolver esta problemática y poder buscar la sostenibilidad de la pesca de
arrastre?
Considera que es manté una relació de cooperació entre els diferents
organismes implicats? Creu que seria necessari que existís aquesta
relació de cooperació?/ ¿Considera que se mantiene una relación de
cooperación entre los organismos implicados? ¿Cree que sería necesario que
existiera esta relación de cooperación?
Creu que els professionals del sector pesquer tenen una bona formació?/
¿Cree que los profesionales del sector pesquero tienen una buena formación?
En quines normes de la Confraria de pescadors es parla sobre la
regulació de la potència propulsora de les embarcacions
d’arrossegament?/ ¿En qué normes de la cofradía de pescadores se habla
sobre la regulación de la potencia propulsora de las embarcaciones de
arrastre?
Creu que les noves mesures que s’estan adoptant per part de la confraria
de pescadors de Palamós, com pot ser l’Ordre AAA/923/2013 de 16 de
maig, beneficien al total d’armadors d’arrossegament? ¿ S’haurien de
prendre noves mesures per resoldre-ho?/ ¿Cree que las nuevas medidas
que se están adoptando por parte de la cofradía de pescadores de Palamós,
como puede ser el Orden AAA/923/2013 de 16 de mayo, benefician al total de
armadores de arrastre? ¿Se deberían adoptar nuevas medidas para
resolverlo?
Quines mesures s’han adoptat i quines mesures creu que s’hauria
d’adoptar, per part de la confraria de pescadors de Palamós, per resoldre
la irregularitat de la potència propulsora i poder buscar la sostenibilitat de
la pesca d’arrossegament?/ ¿Qué medidas se han adoptado y qué medidas
cree que se deberían adoptar, por parte de la Cofradía de Pescadores de
Palamós, para resolver la irregularidad de la potencia propulsora y poder
buscar la sostenibilidad de la pesca de arrastre?
Des de la confraria de pescadors de Palamós es considera que es manté
una relació de cooperació amb els altres organismes implicats? Creu que
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seria necessari que existís aquesta relació de cooperació?/ Des de la
Cofradía de Pescadores de Palamós ¿Se considera que se mantiene una
relación de cooperación con los otros organismos implicados? ¿Cree que sería
necesario que existiera esta relación de cooperación?
Creu que utilitzar més potència a la hora d’arrossegar els aparells de
pesca produeix un augment de la devastació del medi marí?/ ¿Cree que
utilizar más potencia a la hora de arrastrar los aparejos de pesca produce un
aumento de la devastación del medio marino?
És viable el seu negoci utilitzant la potència que utilitza actualment?/ ¿Es
viable su negocio utilizando la potencia que utiliza actualmente?
Em pot dir algun motiu per la qual vostè instal·laria la potència que li
consta oficialment?/ ¿Me puede decir algún motivo por la cual usted instalaría
la potencia que le consta oficialmente?
Model del motor que te instal.lat, potènica real del motor propulsor i
consum aproximat/ Modelo del motor que tiene instalado, potencia real del
motor propulsor y consumo aproximado.
Em pot dir algun motiu per la qual vostè no instal·laria la potència que li
consta oficialment?/ ¿Me puede decir algun motivo por la cual usted no
instalaría la potencia que le consta oficialmente?
Creu que el seu negoci seria viable si apliqués la potència que li consta
oficialment i no ho fes la resta de la flota d’arrossegament?/ ¿Cree que su
negocio sería viable si usted aplicará la potencia que le consta oficialmente y
no lo hiciera el resto de la flota de arrastre?
Creu que el seu negoci seria viable si vostè i la resta de flota
d’arrossegament apliqués la potència que li consta oficialment?/ ¿Cree
que su negocio sería viable si usted y el resto de la flota de arrastre aplicará la
potencia que le consta oficialmente?
Embarcacions anteriors que ha tingut. Anys d’explotació de l’embarcació
i potència propulsora real/ Embarcaciones anteriores que ha tenido. Años de
explotación de la embarcación y potencia propulsora real.
Altres comentaris i/o observacions/ Otros comentarios y/o observaciones.
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