
L’ofici
de la pesca
al s.XXI

Una sortida professional
a les terres gironines



Les confraries com a economia social
Organitzacions  encarregades de representar i defensar els interessos de les persones dedicades
a la pesca marítima d'un determinat àmbit territorial. A les comarques gironines hi ha 11 confraries:
Cadaqués, El Port de la Selva, Llançà, Roses, l’Escala, l’Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols,
Tossa de Mar, Blanes i Lloret.

Integren l’economia social:
• Una persona un vot 
• Paritat de representació de persones treballadores i empresàries als òrgans de govern
• Sostenibilitat ambiental 
• Alt grau d’arrelament territorial
• Intercooperació

Participen a l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines des de 2018 mitjançant l’Associació Galp, que  treballa 
per la pesca sostenible, el foment dels productes pesquers i afegir valor als municipis costaners.



L’ofici d’anar a pescar

https://www.youtube.com/watch?v=RHlQzD10ub4

https://www.youtube.com/watch?v=RHlQzD10ub4


Tipus de pesca

Arts menors 

Embarcacions inferiors
als 12 m d’eslora.

Arrossegament

En funció
de la zona de pesca.

Arts majors

Embarcacions a partir dels
12 m i fins a 50 m d’eslora. 

A partir de 24 m d’eslora,
han de realitzar el CFGS.
(Cicle Formatiu de Grau Superior)



Tipus
de pesca
Infografies del programa

La mar de Bé TV3

https://www.youtube.com/watch?v=OjOVqt40w1A&list=PLXg-uLSOVvuKcrupg-IPlbd2n7LRj5AQu

https://www.youtube.com/watch?v=OjOVqt40w1A&list=PLXg-uLSOVvuKcrupg-IPlbd2n7LRj5AQu


L’ofici
Professional
de pesca
Joan Lluís Alegret

https://www.youtube.com/watch?v=efY0EccRStg&list=PLXg-uLSOVvuI2rExaB41fLrdTSQZGQjEW&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=efY0EccRStg&list=PLXg-uLSOVvuI2rExaB41fLrdTSQZGQjEW&index=10


La professió

• Jornada laboral

• Remuneració: la part i cobrament setmanal

• Cotització en la Seguretat Social del Mar

• Avançament en l’edat de jubilació gràcies als coeficients 
reductors vigents

• Disposició de les Cases del Mar repartides a Espanya on poder 
gaudir d’allotjament a un preu molt reduït (a partir de 
7,30€/nit per habitació individual)

• Feina limitada a uns mesos a l’any degut a la situació actual 
de vedes i dies de pesca (no es treballa tot l’any)



Les confraries,
economia social
al servei dels
pescadors/es
Xavier Domènech

https://youtu.be/H9qMhoHqVco

https://youtu.be/H9qMhoHqVco


El paper
de la dona
al mar
Maribel Cerdà

https://www.youtube.com/watch?v=3iSEBxNphzQ&list=PLdBPKOa_Z7FEdV2LK_xMJzUO9upGvJyFu

https://www.youtube.com/watch?v=3iSEBxNphzQ&list=PLdBPKOa_Z7FEdV2LK_xMJzUO9upGvJyFu


Sostenibilitat
i futur
Joan Baptista

https://www.youtube.com/watch?v=1jC-dII71CM&list=PLXg-uLSOVvuI2rExaB41fLrdTSQZGQjEW&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=1jC-dII71CM&list=PLXg-uLSOVvuI2rExaB41fLrdTSQZGQjEW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1jC-dII71CM&list=PLXg-uLSOVvuI2rExaB41fLrdTSQZGQjEW&index=11


Com començar?

• Primer cal cursar la formació necessària i tot seguit es pot 

demanar feina a les confraries de pescadors. Es  pot cursar 
formació no reglada, bàsica i especialitzada, i formació reglada.

• Totes les formacions són subvencionades per la Generalitat de 
Catalunya, Estat espanyol i Fons Social Europeu per a la Formació.

• Cal  saber que en ocasions es treballa en situacions 
climatològiques adverses i en diversos tipus d’horaris en funció 
del tipus de pesca.



Títols professionals de pesca

Mariner/a
de pesca

Formació 
professional 
reglada

Formació 
nauticopesquera

Formació bàsica Formació especialitzada



Títols professionals de pesca

Mariner/a de pesca
Formació bàsica

Mariner/a

Títol bàsic per exercir 
de pescador/a i també 
per a qualsevol activitat 
a bord (passatge, 
creuers, mercants, 
serveis portuaris...).

Requisits

1. Fer el curs de  
Mariner/a de pesca

• Curs: 35 h

• Major de 16 anys

On es realitza

L’ Escola de 
Capacitació 
Nauticopesquera
de Catalunya 
ofereix cursos a 
cada port d’acord 
amb les 
Confraries de 
Pescadors.

Requisits

2. Realitzar el Curs 
de Formació 
Bàsica en 
Seguretat

• Curs: 70 h

• Major de 16 anys

On es realitza

• Confraria de 
Pescadors

•  Institut Social 
de la Marina

•  Escoles privades 
nàutiques

Cal tenir el certificat mèdic
S’obté  la Llibreta marítima. Document oficial per registrar els embarcaments i desembarcaments d’un vaixell.

INSCRIPCIÓ http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/nautica-busseig/nautica-professional/cursos/



Títols professionals de pesca

Formació nauticopesquera
Formació especialitzada

Patro/na local 
de pesca

Patró/na o cap de 
màquines en vaixells 
fins a 12 m d’eslora.

• Curs: 250 h

• Major de 18 anys

Patro/na 
costaner 
polivalent

Patró/na o cap de 
màquines en 
vaixells fins a 24 
m d’eslora.

• Curs: 600 h

• Major de 18 anys

Requisits

• Fer el curs i 
superar una prova

• Períodes 
d’embarcament

Recorda que per 
anar a la mar has 
de tenir la 
Formació Bàsica 
en Seguretat

On es realitza

L’ Escola de 
Capacitació 
Nauticopesquera
de Catalunya 
ofereix cursos a 
cada port d’acord 
les Confraries de 
Pescadors.

INSCRIPCIÓ http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/nautica-busseig/nautica-professional/cursos/



Títols professionals de pesca

Formació professional reglada
Formació especialitzada

Mecànic/a 
naval

CFGM
Manteniment de 
la maquinària de 
vaixells i 
embarcacions

• Major de 16 anys

Mecànic/a 
major naval

CFGS
Organització de la 
maquinària de 
vaixells i 
embarcacions.

• Major de 18 anys

Patró/na de 
litoral

CFGM
Tècnic en 
navegació i pesca 
litoral.

• Major de 16 anys

Patró/na 
d’altura

CFGS
Tècnic en 
navegació i pesca 
litoral.

• Major de 18 anys

Capità/na

CFGS
Transport 
marítim i pesca 
d’altura.

• Major de 18 anys

S’obté el Curs en formació bàsica en seguretat.

Requisits
•  Realització del CFGM o CFGS   • Període d’embarcament

On es realitza?
Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya: 
L’Ametlla de Mar, Tarragona.
INSCRIPCIÓ https://agora.xtec.cat/iesnautica/



Formació reglada
Menys de 24 m d’eslora

Patró d’altura o capità de pesca

Tècnic superior en transport marítim i 
pesca d’altura

Tècnic en navegació i pesca litoral

Tècnic superior en organització del 
manteniment de maquinària de vaixells
i embarcacions

Manteniment i control de la maquinària
de vaixells i embarcacions

Formació no reglada
Igual o superior a 24 m d’eslora

Patró costaner polivalent

Patró local de pesca

Mariner pescador

Formació básica en seguretat marítima

Edat mínima: 18 anys.

No cal ESO però si entendre
català o castellà perfectament
(comprensió escrita i comprensió oral).

Cal tarjeta sanitària.

Títols professionals de pesca



Normativa
• RD 36/2014 Titulacions professionals de pesca

• RD 1691/2011 Tècnic Superior en pesca d’altura i transport

• RD 1144/2012 Tècnic en navegació i pesca litoral

• RD 1075/2012 Técnic Superior en organització del manteniment 
de maquinària de vaixells i embarcacions 

• RD 1072/2012 Tècnic en manteniment i control de la maquinària 
de vaixells i embarcacions 

• ORDEN FOM/2296/2002 Certificados de profesionalidad DGMM

• CONVENI STCW-F



Recursos
• Dades de totes les Confraries de la Costa Brava 

www.xarxabrava.cat

• Confraries de la Costa Brava 

https://www.galpcostabrava.cat/edlp

• Web de l’Escola de Capacitació Náutico Pesquera de la Generalitat

Formació reglada

https://agora.xtec.cat/iesnautica/

Formació no reglada

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/nautica-busseig/

nautica-professional/cursos

• Web de la Generalitat

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/

http://www.xarxabrava.cat/
https://www.galpcostabrava.cat/edlp
https://agora.xtec.cat/iesnautica/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/nautica-busseig/nautica-professional/cursos
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/nautica-busseig/nautica-professional/cursos
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/


Gràcies!
Per a més informació

info@galpcostabrava.cat

Maig del 2 0 2 2 / v 1


