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PLA DE FORMACIÓ 2020 
INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA
L’Institut Social de la Marina promou el desenvolupament formatiu, 
en el marc dels seus plans de formació, que podran ser cofinançats 
pel Fons Social Europeu, estant aquesta activitat sotmesa, en funció 
de la demanda del sector, a un procés permanent d’evolució i adap-
tació a les futures normes que puguin sorgir en l’àmbit internacional 
o als avenços tecnològics o de qualsevol altre tipus que hi incideixin.

D’acord amb el que preveuen les diferents recomanacions, convenis i 
directives tant de l’Organització Internacional del Treball (OIT) com de 
la Unió Europea, particularment la recomanació número 137 de l’OIT 
(que regula la formació professional de la gent del mar), i d’acord amb 
el que disposen els Ministeris de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana 
i d’Agricultura, Pesca i Alimentació matèria de certificats i titulacions 
professionals, i de qualsevol altra normativa nacional o internacional 
que sigui d’aplicació, i en compliment del que es va establir al Re-
ial Decret 292/2018, de 18 de maig, pel qual es regula el procediment 
d’accés i el règim de prestació de la formació professional marítima i 
sanitària de l’Institut Social de la Marina (BOE núm. 137 de 6 de juny) 
i Ordre TMS/693/2018, de 28 de juny, per la qual es desenvolupa el 
Reial Decret 292/2018, de 18 de maig (BOE núm. 158 de 30 de juny) 
i amb l’objectiu de respondre a les necessitats formatives dels pro-
fessionals del sector, contribuir a la formació i promoció professional 
dels treballadors del mar i elevar el seu nivell de qualificació i compe-
tència professional, anualment aprova i desenvolupa un Pla de For-
mació, que pot estar cofinançat pel Fons Social Europeu, en el qual 
es contemplen les necessitats en aquesta matèria del sector marítim 
pesquer.. 

Les àrees formatives en què es concreta el Pla de Formació 2020 de 
l’Institut Social de la Marina són:

• Seguretat marítima i lluita contra la contaminació.

• Certificats d’especialitat.

• Qualificacions per al treball a bord.

• Electricitat i electrònica.

• Seguretat operacional del vaixell.

• Idiomes.

• Mecànica industrial.

• Sanitat marítima.

• Titulacions professionals.

Els cursos que s’inclouen en el Pla de Formació 2020 s’impartiran a:

•  Els Centres Nacionals de Formació Marítima de l’ISM de Bamio 
(Vilagarcía de Arousa) i Isla Cristina (Huelva).

• Les direccions provincials i direccions locals de l’ISM.

• En aquelles instal·lacions o centres de formació que puguin con-
cretar-se en els oportuns encàrrecs a mitjans propis personificats 
o en els contractes que se subscriguin a tal efecte, tot això en el 
marc normatiu aplicable en matèria de contractació que esta-
bleix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272 de 9 de no-
vembre).

L’elevada especialització que requereix un considerable nombre de 
cursos que formen part de l’acció formativa de l’Institut Social de la 
Marina, fa necessari que aquests hagin de ser impartits en centres 
que comptin amb instal·lacions, equipaments i infraestructura tècnica 
que compleixi amb els paràmetres exigits per l’Institut Social de la 
Marina en els seus dissenys curriculars, a més de comptar amb do-
cents que acreditin els perfils que exigeix l’ISM a fi de donar una for-
mació d’alta qualitat, sent exemple de tot això els Centres Nacionals 
de formació Marítima que, amb les seves instal·lacions i tecnologia 
punta, desenvolupen una formació especialitzada, molt demandada 
pel sector marítim pesquer.

D’altra banda, i sent la política de qualitat un dels seus compromisos 
fonamentals, l’Institut Social de la Marina té implementat un Sistema 
de Gestió de Qualitat en la seva formació professional marítima i sa-
nitària, obtenint la certificació corresponent, d’acord amb la norma 
Internacional de Control de Qualitat UNE-EN-ISO 9001: 2015.

El Pla de Formació de l’Institut Social de la Marina 2020 serà cofi-
nançat pel FONS SOCIAL EUROPEU, en el marc del programa ope-
ratiu “Ocupació, formació i educació”, en el període 2014-2020. 
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UNIÓ EUROPEA

FONS SOCIAL EUROPEU

“EL FONS SOCIAL EUROPEU 
INVERTEIX EN EL TEU FUTUR”

BENEFICIARIS DE LA FORMACIÓ:

Segons s’estableix en l’article 4 del Reial Decret 292/2018, de 18 de 
maig, podran ser beneficiaris de la formació professional marítima i 
sanitària de l’Institut Social de la Marina::

•  Els treballadors de nacionalitat espanyola o nacionals d’un estat 
membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu que 
resideixin a Espanya i els estrangers que comptin amb permís de 
treball i residència en vigor, i que en el moment de la presentació 
de la sol·licitud estiguin afiliats i en situació d’alta o assimilada a 
l’alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballa-
dors del Mar, inclosos els treballadors fixos discontinus.

•  Els sol·licitants d’admissió a un curs de l’ISM, no inclosos en l’apar-
tat anterior, que en el moment de presentar la sol·licitud siguin 
demandants d’una ocupació del sector marítim pesquer.

REQUISITS D’ACCÉS A L’OFERTA FORMATIVA DE 
L’INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA:

A més de complir la condició de beneficiari en la data de presentació 
de la sol·licitud, també s’han d’acreditar, en aquesta data, els requisits 
exigits per l’Institut Social de la Marina per accedir al tipus de curs que 
se sol·liciti.

SOL·LICITUDS:

Tota persona interessada a realitzar un curs inclòs en el Pla Anual de 
Formació de l’ISM haurà de formalitzar una sol·licitud, degudament 
emplenada i signada, per a cada tipus de curs, utilitzant el model 
oficial vigent, que es podrà obtenir a les diferents dependències de 
l’ISM o descarregar-se en la pàgina web de la Seguretat Social (www.
seg-social.es) en els termes que estableixen els articles 9 i 10 del Re-
ial Decret 292/2018, de 18 de maig, pel qual es regula el procediment 
d’accés i el règim de prestació de la formació professional marítima i 
sanitària de l’Institut Social de la Marina (BOE núm. 137 de 6 de juny) i 
Ordre TMS/693/2018, de 28 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial 

Decret 292/2018, de 18 de maig (BOE núm. 158 de 30 de juny).

Podrà presentar-se::

a)  Una sol·licitud genèrica, per a un tipus de curs, sense determina-
ció de lloc ni data concreta d’impartició.

b)  Una sol·licitud específica per a un curs concret, amb dates i lloc 
de celebració fixats prèviament per l’Institut Social de la Marina. 
En aquest supòsit, i un cop resolta favorablement la sol·licitud, si 
el sol·licitant no obtingués plaça en aquest curs, la seva sol·licitud 
mantindrà la seva vigència per a la resta dels cursos del mateix 
tipus que es vagin realitzant.

Cada sol·licitud tindrà una validesa de vint-i-quatre mesos comptats 
a partir de l’endemà de la data de sol·licitud, per a tot el territori naci-
onal.

Transcorregut aquest termini sense que el beneficiari hagi estat selec-
cionat per assistir a la formació demanada, s’entendrà que la sol·licitud 
ha caducat, per la qual cosa caldria presentar-ne una de nova.

Malgrat el que s’indica al paràgraf anterior, si la sol·licitud caducada 
es renovés dins el mes següent a la pèrdua de vigència de l’anterior 
i es resolgués favorablement per complir requisits tant de beneficiari 
com d’accés al curs en el moment de presentar la nova sol·licitud de 
renovació, es mantindrà l’antiguitat de la inicial.

Cada sol·licitant de formació professional marítima i sanitària de l’Ins-
titut Social de la Marina podrà presentar i mantenir vigents un màxim 
de cinc sol·licituds.

Les sol·licituds es dirigiran al titular de la direcció provincial de l’ISM 
que correspongui al domicili de residència de la persona sol·licitant en 
funció de la distribució territorial que, a efectes de la formació, té es-
tablert l’Institut Social de la Marina, que serà el competent per resoldre 
i per seleccionar i gestionar la seva assistència a un curs una vegada 
que la sol·licitud hagi estat resolta favorablement.

Les sol·licituds es poden presentar:

a) A qualsevol de les adreces provincials i locals de l’ISM.

b)  A través de la Seu Electrònica de la Secretaria d’Estat de la Se-
guretat Social.

c)  A qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Admi-
nistracions Públiques.
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Per tal d’acreditar la condició de beneficiari i els requisits específics 
per a cada tipus de curs, d’acord amb el que estableix l’article 10 del 
Reial Decret 292/2018, de 18 de maig, aportaran la següent documen-
tació quan aquesta no estigui en poder de la mateixa Administració o 
no hagi estat elaborada per aquesta:

a) Títol o certificat professional exigits.

b) Titulació acadèmica o formació complementària exigides.

c)  Acreditació d’experiència professional prèvia, si escau, mitjan-
çant la llibreta de navegació, un certificat d’empresa o qualsevol 
altre tipus de prova que sigui considerada suficient.

d)  Declaració responsable en què es manifesti no patir cap altera-
ció en el seu estat físic i psíquic que impedeixi la realització de 
determinats tipus de curs en què es duguin a terme pràctiques 
que poguessin suposar algun risc tant per a si mateix com per 
a la resta d’alumnes.

Aquesta declaració no serà exigible quan, en el moment de 
presentar la sol·licitud, l’interessat es trobi en possessió d’un 
certificat mèdic d’aptitud per a l’embarcament marítim en vigor 
o un certificat mèdic que acrediti aquesta aptitud.

En el cas que el beneficiari hagués aportat únicament una de-
claració responsable en presentar la sol·licitud, haurà de lliurar a 
l’ISM qualsevol dels certificats esmentats en el paràgraf anterior 
amb vigència durant tota la durada de l’acció formativa i, per 
tant, fins a la seva finalització, si se li ofereix una plaça per a la 
realització del curs.

e)  Si s’escau, certificat d’empresa amb el compromís de mantenir o 
accedir a un lloc de treball que causi la seva alta al Règim Espe-
cial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i l’acompli-
ment del qual estigui condicionat a l’obtenció prèvia del diplo-
ma o certificat acreditatiu de l’adquisició de la competència que 
l’acció formativa comporta..

El certificat vàlid a aquests efectes ha d’estar signat pel repre-
sentant legal de l’empresa amb la facultat d’assumir el com-
promís adquirit i reflectirà el període durant el qual es manté 
aquest compromís, el lloc de treball que s’ha de mantenir o al 
que s’accedeix, el requisit del curs específic i el motiu d’aquest 
requeriment.

f)  En els supòsits de cursos susceptibles de ser oferts a majors de 
16 anys, autorització per a realitzar-lo per part de pare, mare o 

tutor legal quan el sol·licitant sigui menor de 18 anys i major de 
16.

g)  Declaració responsable de competència en natació per als cur-
sos que sigui necessària.

h)  Adreça de correu electrònic i/o direcció o número d’altres dispo-
sitius electrònics a l’efecte d’avisos de notificacions.

i)  Adreça de correu electrònic quan el curs sol·licitat sigui suscepti-
ble de realitzar-se en la modalitat on-line.

j)  L’òrgan gestor comprovarà les dades d’identitat declarades en 
la sol·licitud mitjançant consulta al Sistema de Verificació de Da-
des d’Identitat així com els de residència mitjançant consulta al 
Sistema de Verificació de Dades de Residència, podent l’interes-
sat manifestar oposició expressa a tals consultes, en aquest cas, 
presentant document nacional d’identitat, passaport o targeta 
d’identificació d’estranger i certificat d’empadronament.

Amb la finalitat d’orientar i gestionar l’accés a la formació, l’Institut 
Social de la Marina disposa d’una àmplia xarxa d’oficines d’atenció al 
públic en les direccions locals i provincials, en les que personal tècnic 
qualificat proporcionarà la informació i l’assessorament necessaris per 
orientar els sol·licitants de formació professional marítima i sanitària.

CRITERIS DE SELECCIÓ D’ASSISTENTS A CURSOS:

La selecció d’assistents als cursos es farà en els termes que estableix 
l’article 12 del Reial Decret 292/2018, de 18 de maig, seguint el proce-
diment del seu article 13.

Les direccions provincials de l’ISM realitzaran les seleccions d’assis-
tents als cursos d’acord amb les places que tinguin disponibles en el 
seu àmbit territorial i per aquelles que disposin en els centres naci-
onals de formació marítima d’acord amb l’assignació de places que 
aquests realitzin en el seu moment.

Es prioritzaran les sol·licituds presentades per al curs específic per al 
qual s’estigui fent la selecció sobre les genèriques, amb el següent 
ordre de prelació en tots dos casos:

1º  Beneficiaris donats d’alta, o en situació assimilada, en el Règim 
Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

2º  Quan la selecció afecti un curs el certificat del qual estigui sub-
jecte a caducitat, tindran preferència els que hagin presentat la 
sol·licitud amb una antelació mínima de sis mesos a la data de 
caducitat del certificat.
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3º  Beneficiaris que presentin un certificat d’empresa amb el com-
promís de mantenir o accedir a un lloc de treball que causi la 
seva alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballa-
dors del Mar amb la condició prèvia d’obtenir el diploma o cer-
tificat acreditatiu de l’adquisició de la competència que l’acció 
formativa comporta.

4º  Les sol·licituds dels beneficiaris no inclosos en cap de les situa-
cions anteriors es tramitaran per estricte ordre d’antiguitat en la 
presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds prioritzades d’acord amb els criteris establerts en els 
paràgrafs 1º, 2º i 3º anteriors s’ordenaran per la seva antiguitat en la 
presentació. 

D’acord amb els criteris de racionalitat, funcionalitat, economia i sim-
plificació, sempre que dins l’àmbit territorial d’una direcció provincial 
es vagin a impartir edicions d’un mateix tipus de curs a diferents lo-
calitats i que entre les accions formatives no hi hagi una distància 
temporal superior a trenta dies, les direccions provincials podran es-
tablir un àmbit de selecció local, escollint els sol·licitants segons la 
proximitat del seu domicili al lloc d’impartició dels cursos.

Els beneficiaris que siguin preseleccionats hauran de confirmar la 
seva assistència en el termini de dos dies després de l’oferta de la 
plaça per l’Institut Social de la Marina, de manera que finalment no 
quedi vacant o, inclús, no es pugui completar el curs per falta d’es-
tudiants.

Per a cada edició del tipus de curs que es tracti, hi haurà una primera 
preselecció d’alumnes, el nombre dels quals coincidirà amb el de 
places disponibles, i de reserves que passaran a preselecció quan al-
gun dels anteriors no confirmi la seva assistència a l’acció formativa.

DRETS I DEURES DELS ALUMNES:

D’acord amb l’article 14 del Reial Decret 292/2018, de 18 de maig, els 
alumnes dels cursos organitzats per l’Institut Social de la Marina tin-
dran els següents drets:

a)  Participar en les accions formatives per a les que hagin estat 
seleccionats i a les que hagin confirmat la seva assistència.

b)  Tenir informació adequada i suficient sobre l’organització, 
desenvolupament i sistema d’avaluació del curs, així com de les 
normes de convivència i funcionament del centre on s’impar-
teixi.

c)  Fer ús dels mitjans tècnics i instal·lacions del centre amb les ca-
racterístiques i limitacions de l’activitat docent que les normes 
de funcionament estableixen per a tots els alumnes.

d) Ser objectivament avaluats en el seu rendiment formatiu.

e)  Utilitzar els serveis que l’ISM posi a la seva disposició per a cada 
curs.

f)  Al reemborsament de les despeses de desplaçament, allotja-
ment i/o manutenció en els termes que estableixen els articles 
27 i 28 del Reial Decret 292/2018, de 18 de maig. 

Els alumnes també estan obligats a:

a)  Prendre part i estar presents a l’inici del curs per al qual hagin 
confirmat la seva assistència.

b)  Assistir a les classes durant tot el desenvolupament de l’acció 
formativa (classes teòriques, pràctiques i avaluació de compe-
tències) amb puntualitat, sense absències injustificades i res-
pectant els horaris d’entrada i sortida.

c)  Complir les normes de funcionament i de convivència i seguir 
les instruccions del professorat en l’àmbit de les seves compe-
tències, així com les del personal no docent en l’exercici de les 
seves funcions.

d)  Estudiar i esforçar-se per aconseguir el màxim aprofitament se-
gons les seves capacitats, posant l’interès i esforç necessaris 
per a l’adquisició dels coneixements i competències inclosos en 
les accions formatives.

e)  Complir amb el deure d’honradesa acadèmica en els exàmens, 
exercicis i pràctiques, valent-se exclusivament del seu propi es-
forç i dels mitjans i instruments autoritzats pel professor en cada 
situació formativa.

f)  No utilitzar mitjans de gravació, excepte en el cas d’activitats 
programades pel professor que incloguin el seu ús. Inclús en 
aquests casos, no podran gravar a cap membre de la comunitat 
formativa contra la seva voluntat ni sense el seu consentiment 
exprés.

g)  No utilitzar telèfons mòbils ni altres mitjans de comunicació o 
entreteniment durant les classes, activitats i avaluacions.

h)  Conservar i fer un bon ús de l’equipament i material didàctic, 
utilitzant les instal·lacions, el mobiliari i l’equipament en general 
d’acord amb la seva naturalesa i per als fins als quals està de-
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dicat, seguint, si s’escau, les instruccions del professorat i del 
personal no docent.

INCOMPLIMENTS DELS ALUMNES:

A l’article 16 del Reial Decret 292/2018, de 18 de maig es recullen els 
incompliments en què podrien incórrer els alumnes que hagin confir-
mat assistència als cursos de l’ISM i els efectes que els serien aplicats, 
distingint, en tot cas, si es justifiquen o no dins termini..

Així els incompliments establerts són:

a) No incorporar-se al curs des de l’inici.

b) Abandonament del curs un cop iniciat.

c)  Acumular faltes d’assistència que superin el 10 per cent de les 
hores teòriques.

d)  No assistir a qualsevol de les classes pràctiques imprescindibles 
per a la consecució de les competències previstes.

A tots els incompliments anteriors se’ls aplicaran els següents efec-
tes: 

a) El desistiment de la seva sol·licitud del curs.

b)  La pèrdua del dret a reemborsament de les despeses ocasio-
nades.

c)  L’obligació de pagar a l’ISM l’import dels serveis que s’han pres-
tat. Quan s’hagi reclamat formalment aquest pagament i fins que 
no es realitzi, es denegaran totes les sol·licituds que es puguin 
presentar.

d)  La denegació de totes les sol·licituds que puguin ser presenta-
des durant els sis mesos següents a la data de l’incompliment.

e)  La consideració com a retirades les altres sol·licituds pendents o 
resoltes favorablement.

f)  La paralització de selecció de la seva assistència a un curs en 
què pogués estar immers l’alumne en el moment de l’incompli-
ment.

g)  L’expulsió del curs a què pogués estar assistint quan es notifiqui 
la resolució d’incompliment. 

Només s’aplicarà com a efecte la pèrdua del curs i el dret a ser ava-
luat si l’incompliment està justificat i acreditat per escrit i es basa en 
un motiu concret que es produeixi després de confirmar l’assistèn-
cia, mantenint-se la vigència de la sol·licitud corresponent. El ter-

mini màxim de justificació serà de deu dies després de la data de 
l’incompliment.

RÈGIM DE CONVIVÈNCIA I MESURES DISCIPLINÀRIES:

En els articles 18 a 26 del Reial Decret 292/2018, de 18 de maig es 
regulen el règim de convivència, infraccions en què poden incórrer 
els alumnes, les mesures disciplinàries aplicables i el procediment a 
seguir.

Les infraccions es tipifiquen en lleus, greus i molt greus, aplicant-se a 
cadascuna d’elles les mesures disciplinàries recollides en l’article 19 
del reial decret citat, un cop finalitzat el procediment disciplinari fixat 
en la secció 2a del Reial Decret 292/2018, que inclou el tràmit d’audi-
ència a l’alumne.. 

DESPESES REEMBORSABLES I RECLAMACIÓ DE 
DEUTES:

En general, les accions formatives que ofereix l’ISM es duran a terme 
el més a prop possible del lloc de residència dels seus beneficiaris.

L’assistència als cursos (docència) inclosos en els plans anuals de 
l’ISM no comportarà cap despesa per als seus beneficiaris.

Pel que fa a les despeses de desplaçament, allotjament i manuten-
ció en què pugui incórrer l’alumne que hagi finalitzat l’acció formativa 
o que, per causes justificades, no hagi pogut iniciar-la o hagi hagut 
d’abandonar-la, l’ISM assumirà les despeses següents en els termes 
regulats en els articles 27, 28 i 29 del Reial Decret 292/2018, de 18 de 
maig, i en l’article 4 de l’Ordre TMS/693/2018, de 28 de juny:

a)  Despeses de desplaçament i de manutenció quan la distància 
entre la localitat de residència de l’alumne i la localitat en la qual 
se situa el centre de formació sigui igual o superior a 30 quilò-
metres.

b)  Despeses de desplaçament, manutenció i allotjament quan la 
distància entre la localitat de residència de l’alumne i la localitat 
en la qual s’ubica el centre de formació sigui igual o superior a 
50 quilòmetres.

Els alumnes que hagin realitzat despeses que siguin susceptibles de 
ser reemborsades per l’ISM segons la normativa vigent, hauran de 
presentar la corresponent sol·licitud de reemborsament en el model 
oficial que estableixi l’ISM, en el termini de quinze dies comptats a 
partir de l’endemà del de la finalització acadèmica del curs (una sol·li-
citud per cada curs).
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INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA

CALENDARI D’ACCIONS FORMATIVES:
Les dates d’impartició dels cursos inclosos en el Pla de Formació 
2020 s’adequaran a les necessitats i disponibilitat dels treballadors i 
treballadores del mar.

Les persones interessades a sol·licitar la seva participació en algun 
d’aquests cursos podran dirigir-se a la direcció provincial o local de 
l’Institut Social de la Marina més pròxima al seu domicili on se’ls indi-
caran les dates de les diferents edicions de cada tipus de curs.

MODIFICACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ 2020:
L’Institut Social de la Marina es reserva la possibilitat de modificar (in-
crement o disminució) el nombre i tipus de cursos inclosos en el Pla 
de Formació 2020 quan concorrin circumstàncies que així ho acon-
sellin i justifiquin i que no puguin haver-se tingut en compte en el mo-
ment d’elaborar i aprovar aquest Pla.

També són orientatives les dades relatives al nombre d’hores lectives 
i nombre de vacants disponibles (nombre d’alumnes) consignades per 
a cadascun dels cursos inclosos en el Pla de Formació 2020, indicant 
igualment que els requisits d’accés a les accions formatives poden 
ser modificats per l’Institut Social de la Marina i en aquest cas es podrà 
sol·licitar l’acreditació dels nous requisits abans de passar a la fase de 
preselecció.

RELACIÓ 
DE CURSOS 

INCLOSOS EN 
EL PLA DE 

FORMACIÓ 
2020
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Formació Bàsica en Protecció Marítima

Hores lectives: 12 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
• Conscienciar sobre la necessitat d’incrementar la protecció marítima.
• Reconeixement dels riscos i les amenaces que afecten la protecció 

marítima.
• Comprensió de la necessitat de mantenir la presa de consciència sobre la 

vigilància en l’esfera de la protecció i dels mètodes per aconseguir-ho.
• Mantenir les condicions establertes en un pla de protecció del vaixell.
• Realitzar inspeccions periòdiques de la protecció del vaixell.
• Utilització adequada de l’equip i els sistemes de protecció.

 

Formació Bàsica en Seguretat

Hores lectives: 84 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
• Supervivència al mar en cas d’abandonament del vaixell.
• Reduir al mínim els riscos d’incendi i mantenir un estat de preparació que 

permeti respondre en tot moment a situacions d’emergència en què es 
produeixin incendis.

• Lluitar contra incendis i extingir-los.
• Adoptar mesures immediates en produir-se un accident o un altre tipus 

d’emergència mèdica.
• Complir els procediments d’emergència.
• Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi marí.
• Observar les pràctiques de seguretat en el treball.
• Contribuir perquè les comunicacions a bord de la nau siguin eficaces.
• Contribuir perquè les relacions humanes a bord de la nau siguin bones.
• Comprendre i adoptar les mesures necessàries per controlar la fatiga.

 

MARPOL 73/78 (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION FROM THE SHIPS 1973 AND PROTOCOL 1978)

Hores lectives: 25 Nombre màxim d’alumnes: 15 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir la següent competència:
• Aplicar les prescripcions del conveni MARPOL i la normativa espanyola 

en relació amb la prevenció de la contaminació per tal de protegir el medi 
humà en general i el marí en particular.

SEGURETAT MARÍTIMA I LLUITA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓ

Cerca i Salvament – IAMSAR (INTERNATIONAL AERONAUTICAL 
AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL)

Hores lectives: 33 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
• Resposta a senyals de socors al mar.
• Coordinar operacions de cerca i salvament.
• Utilitzar les frases normalitzades de l’OMI per a les comunicacions 

marítimes en situacions de cerca i rescat.

Codi ISM (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT)

Hores lectives: 20 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
• Garantir la seguretat marítima i que s’evitin tant les lesions personals o 

pèrdues de vides humanes com els danys al medi ambient, concretament 
al medi marí i als béns

• Establir pràctiques de seguretat en les operacions del vaixell i en el mitjà 
de treball.

• Prendre precaucions contra els riscos assenyalats.
• Tenir coneixements suficients i actualitzats per fer front a situacions 

d’emergència que afectin la seguretat i al medi ambient.

Vessament d’Hidrocarburs

Hores lectives: 38 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir els següents objectius
• Comprendre les conseqüències de les descàrregues d’hidrocarburs al 

mar.
• Avaluar la contaminació per hidrocarburs i analitzar les possibles 

estratègies de resposta.
• Conèixer els diferents mètodes d’eliminació dels hidrocarburs.
• Conèixer la seqüència d’actuació en matèria de responsabilitat pels danys 

a causa de la contaminació dels vaixells.
• Conèixer la legislació aplicable en matèria de responsabilitat pels danys a 

causa de la contaminació dels vaixells.
• Comprendre l’organigrama d’actuació davant d’una contaminació marina i 

la relació amb els mitjans de comunicació.
• Analitzar les accions preses en simulacions d’escenaris concrets.
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CERTIFICADOS DE 
ESPECIALIDAD

Actualització de Vaixells de Passatge

Hores lectives: 12 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
 • Control de multituds segons el quadre d’obligacions, per prestar 

assistència als passatgers en una situació d’emergència.
• Establir i mantenir comunicacions eficaces i aplicar les tècniques de 

seguretat per al personal que presta servei directament als passatgers 
en les comunicacions, dispositius de salvament i procediment 
d’embarcament.

• Organitzar els procediments d’emergència a bord.
• Optimitzar la utilització dels recursos.
• Dirigir la intervenció en cas d’emergència.
• Dirigir als passatgers i als altres membres del personal en situacions 

d’emergència.
• Establir procediments de seguretat per als passatgers, la càrrega i la 

integritat del casc.

Actualització de la Formació Avançada per a Operacions 
de Càrrega en Vaixells Tanc per al Transport de Gas Liquat

Hores lectives: 18 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
•  Capacitat per a realitzar i supervisar de forma segura totes les operacions 

de càrrega.
•  Familiaritzar-se amb les propietats físiques i químiques de les càrregues 

de gas liquat.
•  Prendre precaucions per prevenir riscos.
•  Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
•  Respondre a emergències.
•  Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient.
•  Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives

Oficial de Protecció del Vaixell

Hores lectives: 26 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar els alumnes per assolir les següents competències:
• Mantenir i supervisar la implantació d’un pla de protecció del vaixell.
• Avaluar els riscos, les amenaces i la vulnerabilitat del vaixell, des de la 

perspectiva de la protecció.
• Realitzar inspeccions periòdiques del vaixell per assegurar-se que 

s’apliquen i mantenen les mesures adoptades.
• Garantir el funcionament, prova i calibratge adequats de l’equip i els 

sistemes de protecció.
• Fomentar la presa de consciència de la protecció i la vigilància.

Revalidació del Certificat de Formació Bàsica en Seguretat

Hores lectives: 16 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar i mantenir les següents competències:
• Supervivència en el mar en cas d’abandonament del vaixell.
• Prevenir, lluitar contra incendis i extingir-los

Tècnic Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals

Hores lectives: 50 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
• Capacitar l’alumne com a Tècnic Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.
• Identificar els elements i situacions que poden generar risc laboral per als 

tripulants d’un vaixell.
• Actuar de forma correcta i eficaç davant d’una situació de risc laboral que 

es pugui produir a bord d’un vaixell.

 

CERTIFICATS D’ESPECIALITAT
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Actualització de la Formació Bàsica per a Operacions 
de Càrrega en Petroliers i Quimiquers

Hores lectives: 14 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
•  Contribuir a la Seguretat de les operacions de càrrega en petroliers i 

quimiquers.
• Prendre precaucions per prevenir els riscos.
• Prendre precaucions i mesures de seguretat i salut en el treball.
• Dur a terme operacions de lluita contra incendis.
• Respondre a emergències.
•  Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient 

deguda a la descàrrega d’hidrocarburs o productes químics.

Actualització Operador General del Sistema Mundial de Socors 
i Seguretat Marítim (SMSSM)

Hores lectives: 35 Nombre màxim d’alumnes: 12 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències. 
•  Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l’equip del 

SMSSM i complir amb les prescripcions funcionals del SMSSM
• Proveir serveis radioelèctrics en situacions d’emergència.

Actualització Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors 
i Seguretat Marítima (SMSSM)

Hores lectives: 16 Nombre màxim d’alumnes: 12 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències. 
•  Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l’equip del 

SMSSM i complir amb les prescripcions funcionals del SMSSM
• Proveir serveis radioelèctrics en situacions d’emergència.

Avançat en Lluita contra Incendis

Hores lectives: 35 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Controlar les operacions de lluita contra incendis a bord.
•  Organitzar i capacitar quadrilles de lluita contra incendis.
•  Inspeccionar i mantenir els sistemes i l’equip de detecció i extinció 

d’incendis.
•  Investigar i recopilar informes sobre incidents en què es produeixin 

incendis.

Actualització de la Formació Avançada per a Operacions 
de Càrrega en Petroliers

Hores lectives: 18 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
•  Capacitat per a realitzar i supervisar de forma segura totes les operacions 

de càrrega.
•  Familiaritzar-se amb les propietats físiques i químiques de les càrregues 

d’hidrocarburs.
•  Prendre precaucions per prevenir riscos.
•  Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
•  Respondre a emergències.
•  Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient.
•  Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.

Actualització de la Formació Avançada per a Operacions 
de Càrrega en Quimiquers

Hores lectives: 18 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
•  Capacitat per a realitzar i supervisar de forma segura totes les operacions 

de càrrega.
•  Familiaritzar-se amb les propietats físiques i químiques de les càrregues 

químiques.
•  Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
•  Respondre a emergències.
•  Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient.
•  Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.

Actualització de la Formació Bàsica per a Operacions 
de Càrrega en Vaixells Tanc per al Transport de Gas Liquat

Hores lectives: 14 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
•  Contribuir al segur funcionament dels vaixells tanc per al transport de gas 

liquat.
•  Prendre precaucions per prevenir els riscos.
•  Prendre precaucions i mesures de seguretat i salut en el treball.
•  Dur a terme operacions de lluita contra incendis.
•  Respondre a emergències.
•  Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient 

deguda al desplaçament de gasos liquats.
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Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc 
per al transport de Gas Liquat

Hores lectives: 62 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Capacitat per a realitzar i supervisar de forma segura totes les operacions 

de càrrega.
•  Familiaritzar-se amb les propietats físiques i químiques de les càrregues 

de gas liquat.
• Prendre precaucions per prevenir els riscos.
• Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
• Respondre a les emergències.
• Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient.
• Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.

 Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Petroliers

Hores lectives: 62 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Capacitat per a realitzar i supervisar de forma segura totes les operacions 

de càrrega.
•  Familiaritzar-se amb les propietats físiques i químiques de les càrregues 

d’hidrocarburs.
•  Prendre precaucions per prevenir els riscos.
•  Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
•  Respondre a les emergències.
•  Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient.
•  Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.

Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Quimiquers

Hores lectives: 62 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències.
•  Capacitat per a realitzar i supervisar de forma segura totes les operacions 

de càrrega.
•  Familiaritzar-se amb les propietats físiques i químiques de les càrregues 

químiques.
•  Prendre precaucions per prevenir els riscos.
•  Prendre precaucions de seguretat i salut en el treball.
•  Respondre a les emergències.
•  Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient.
•  Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.

Bots de Rescat Ràpids

Hores lectives: 28 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Comprendre la construcció, manteniment, reparacions i equips dels bots 

de rescat ràpids.
•  Fer-se càrrec de l’equip i els dispositius de flotació que solen estar 

instal·lats durant la posada a flotació i la recuperació.
•  Fer-se càrrec del bot de rescat ràpid, amb l’equip que sol anar instal·lat 

normalment durant la seva posada a flotació i recuperació.
•  Fer-se càrrec d’un bot de rescat ràpid després de la seva posada a 

flotació.
•  Fer funcionar el motor d’un bot de rescat ràpid.

Vaixells de Passatge

Hores lectives: 32 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
•  Control de multituds segons el quadre d’obligacions, per prestar 

assistència als passatgers en una situació d’emergència.
•  Establir i mantenir comunicacions eficaces i aplicar les tècniques de 

seguretat per al personal que presta servei directament als passatgers 
en les comunicacions, dispositius de salvament i procediment 
d’embarcament.

•  Organitzar els procediments d’emergència a bord.
•  Optimitzar la utilització dels recursos.
•  Dirigir la intervenció en cas d’emergència.
•  Dirigir als passatgers i als altres membres del personal en situacions 

d’emergència.
•  Establir procediments de seguretat per als passatgers, la càrrega i la 

integritat del casc.

Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (no ràpids)

Hores lectives: 35 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Fer-se càrrec d’una embarcació de supervivència o bot de rescat durant i 

després de la posada a flotació.
•  Fer funcionar el motor d’una embarcació de supervivència.
•  Organitzar els supervivents i l’embarcació de supervivència després 

d’abandonar el vaixell.
•  Utilitzar els dispositius de localització, inclosos els aparells de comunicació 

i senyalització així com els senyals pirotècnics.
•  Dispensar primers auxilis als supervivents.
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Mariner Pescador

Hores lectives: 25 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Conèixer el concepte, coneixement i denominació dels diferents equips 

del vaixell.
•  Coneixement bàsic del govern del vaixell, servei de guaita i guàrdia.
•  Realitzar amb seguretat les operacions de càrrega, descàrrega i estiba de 

pesos a bord.
•  Assistir i col·laborar en l’execució de les maniobres del vaixell i de les feines 

de pesca seguint les ordres del patró.
•  Realitzar les operacions de manteniment i conservació del casc, 

superestructures, equips de coberta i dels aparells i arts de pesca seguint 
les ordres del contramestre.

•  Realitzar les operacions de maniobra i feines extractives de pesca, així 
com els treballs de manteniment adoptant les mesures preventives, 
correctives, i proteccions adequades, per preservar la seguretat integral 
del vaixell i la prevenció, col·lectiva i individual, de riscos laborals a bord.

•  Manipular les captures per a la seva conservació, garantint les condicions 
higienicosanitàries dels productes de la pesca i l’aqüicultura.

•  Adoptar les mesures per a la prevenció, control i lluita contra la 
contaminació del medi marí i per a la preservació dels recursos.

Formació Bàsica per a Operacions de Càrrega en Petroliers 
i Quimiquers

Hores lectives: 37 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Contribuir a la seguretat de les operacions de càrrega en petroliers i 

quimiquers.
•  Prendre precaucions per prevenir riscos.
•  Prendre precaucions i mesures de seguretat i salut en el treball.
•  Dur a terme operacions de lluita contra incendis.
•  Respondre a emergències.
•  Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient 

deguda a la descàrrega d’hidrocarburs o productes químics.

Formació Bàsica per a Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc 
per al Transport de Gas Liquat 

Hores lectives: 35 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Contribuir al segur funcionament dels vaixells tanc per al transport de gas 

liquat.
•  Prendre precaucions per prevenir els riscos.
•  Prendre precaucions i mesures de seguretat i salut en el treball.
•  Dur a terme operacions de lluita contra incendis.
•  Resposta a emergències.
•  Prendre precaucions per prevenir la contaminació del medi ambient 

deguda al despreniment de gasos liquats.
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Revalidació del Certificat d’Avançat en Lluita contra Incendis

Hores lectives: 13 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar i mantenir les següents competències:
•  Controlar les operacions de lluita contra incendis a bord.
•  Organitzar i capacitar quadrilles de lluita contra incendis.
•  Inspeccionar i mantenir els sistemes i l’equip de detecció i extinció 

d’incendis.
•  Investigar i recopilar informes sobre incidents en què es produeixin 

incendis.

Revalidació del Certificat d’Embarcacions de Supervivència 
i Bots de Rescat (No Ràpids)

Hores lectives: 13 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar i mantenir les següents competències:
•  Fer-se càrrec d’una embarcació de supervivència o bot de rescat durant i 

després de la posada a flotació.
•  Fer funcionar el motor d’una embarcació de supervivència
•  Organitzar els supervivents i l’embarcació de supervivència després 

d’abandonar el vaixell.
•  Utilitzar els dispositius de localització, inclosos els aparells de 

senyalització.
•  Dispensar primers auxilis als supervivents.

Revalidació del Certificat de Bots de Rescat Ràpids

Hores lectives: 13 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar i mantenir les següents competències:
•  Comprendre la construcció, manteniment, reparacions i equips dels bots 

ràpids.
•  Fer-se càrrec de l’equip i els dispositius de flotació que solen estar 

instal·lats durant la posada a flotació i la recuperació.
•  Fer-se càrrec d’un bot de rescat ràpid durant i després de la seva posada 

a flotació.

Operador General del Sistema Mundial de Socors 
i Seguretat Marítima (SMSSM)

Hores lectives: 139 Nombre màxim d’alumnes: 12 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències. 
•  Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l’equip del 

SMSSM i complir amb les prescripcions funcionals del SMSSM
•  Proveir serveis radioelèctrics en situacions d’emergència.

Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors 
i Seguretat Marítima (SMSSM)

Hores lectives: 55 Nombre màxim d’alumnes: 12 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències. 
•  Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l’equip del 

SMSSM i complir amb les prescripcions funcionals del SMSSM
•  Proveir serveis radioelèctrics en situacions d’emergència.

Radar de Punteig Automàtic / ARPA

Hores lectives: 30 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Triar apropiadament la manera de presentació de radar ARPA.
•  Ajustar els controls variables, segons les circumstàncies de cada cas, per 

obtenir el màxim de rendiment del sistema.
•  Fer ús apropiat de les alarmes operacionals.
•  Utilitzar les funcions de l’ARPA per confirmar i monitorar totes les accions 

preses.
•  Adquirir i seguir la derrota d’aquells ecos que potencialment presentin risc 

de col·lisió.
•  Extreure la informació necessària, relativa al rumb, velocitat, distància 

mínima a la qual passarà l’eco i moment en què es produirà aquesta 
circumstància, per tal de prendre una acció precoç, de conformitat amb el 
reglament internacional per Prevenir Abordatges al mar (RIPA), per evitar 
una situació d’excessiu apropament.

•  Controlar i comprovar la precisió de les entrades i el correcte 
funcionament de l’ARPA.
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Electrònica Bàsica per al Mar

Hores lectives: 93 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Realitzar operacions bàsiques de manteniment en equips electrònics 

a bord, complint la legislació vigent així com els plans de prevenció de 
riscos laborals i mediambientals.

Instal·lacions Elèctriques a Bord

Hores lectives: 62 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir la següent competència:
•  Comprovar i mantenir circuits elèctrics bàsics d’enllumenat i força instal·lats 

a bord en condicions de seguretat.

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Transport de Mercaderies Perilloses en Paquets / Codi IMDG 

(INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS)

Hores lectives: 50 Nombre màxim d’alumnes: 15 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Classificar les substàncies i materials perillosos i potencialment perillosos 

que comportin riscos de naturalesa química.
•  Vigilar i controlar el compliment de les prescripcions legislatives.
•  Respondre a les emergències a bord dels vaixells que transportin 

mercaderies perilloses.

QUALIFICACIONS PER AL TREBALL 
A BORD

Sistemes d’Informació i Visualització de Cartes Electròniques 
(SIVCE / ECDIS)

Hores lectives: 40 Nombre màxim d’alumnes: 12 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Adquirir els coneixements, habilitats i la comprensió de les limitacions dels 

sistemes de cartes electròniques, necessari per a navegar amb seguretat 
en vaixells en què el principal mitjà de cartografia és un SIVCE / ECDIS.

Gestió integral de Pont

Hores lectives: 36 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Establir els sistemes i procediments del servei de guàrdia.
•  Mantenir la seguretat de la navegació utilitzant informació de radar ARPA, 

SIVCE i els sistemes de navegació per facilitar la presa de decisions.
•  Planificar un viatge i dirigir la navegació.
•  Maniobrar i dirigir el vaixell en totes les condicions.
•  Utilització de les qualitats de lideratge i gestió.
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Instal·lacions Frigorífiques

Hores lectives: 93 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir la següent competència:
•  Capacitar l’alumne per a realitzar el manteniment bàsic d’instal·lacions 

frigorífiques.

Metrologia i Bàsic de Torn Paral·lel

Hores lectives: 124 Nombre màxim d’alumnes: 6 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir la següent competència:
•  Realitzar els processos de mecanitzat per arrencada d’encenall a bord 

del vaixell, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del 
manteniment de primer nivell de les màquines i equips, amb criteris de 
qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Soldadura SMAW (SHIELDED METAL ARC WELDING - PROCÉS DE 
SOLDADURA D’ARC MANUAL) Bàsic

Hores lectives: 93 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Preparar els equips per a procedir a l’operació de soldadura, complint les 

normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient.
•  Realitzar les operacions de soldadura d’acord amb especificacions de 

procediments de soldadura (WPS) complint les normes de prevenció de 
riscos laborals i medi ambient.

 

MECÀNICA INDUSTRIAL

IDIOMES

SEGURETAT OPERACIONAL DEL VAIXELL

Compensador d’Agulles Nàutiques

Hores lectives: 30 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
•  Dirigir el desenvolupament de les operacions de compensació de 

compassos magistrals o de govern instal·lats a bord dels vaixells de 
conformitat amb la regla V/19 del conveni SOLAS.

•  Realitzar els càlculs precisos i actuar sobre els dispositius compensadors 
dels compassos magistrals o de govern en la forma precisa per realitzar la 
compensació dels mateixos.

•  Valorar la necessitat de realitzar o no el procés complet de compensació.
•  Certificar els desviaments obtinguts durant el procés de compensació.

Anglès Tècnic Marítim Nivell II

Hores lectives: 90 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Utilització de les frases normalitzades de l’OMI per a les comunicacions 

marítimes.
•  Ús de l’anglès escrit i parlat.
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TITULACIONS PROFESSIONALS

Frigorista Naval

Hores lectives: 93 Nombre màxim d’alumnes: 10 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Identificar, definir i dibuixar simbòlicament els elements d’ús més comú en 

les plantes frigorífiques.
•  Conèixer les principals parts dels components mecànics, podent intervenir 

en operacions de canvi d’oli o substitució de components avariats.
•  Conèixer la composició i funcionament de les instal·lacions frigorífiques 

de comprensió mecànica, realitzant les seqüències de posada en marxa i 
parada.

•  Realitzar el muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred.
•  Identificar paràmetres de funcionament vitals per a la determinació d’un 

règim de funcionament correcte.
•  Identificar les avaries més comunes.

Certificat de Suficiència de Mariner de Màquines 
de la Marina Mercant

Hores lectives: 72 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Dur a terme una guàrdia adequada a les funcions d’un mariner que formi 

part de la guàrdia a la cambra de màquines.
•  Entendre les ordres i fer-se entendre en tot el relacionat amb les comeses 

de la guàrdia.
•  Realitzar la guàrdia de calderes: mantenir les pressions de vapor i els 

nivells d’aigua correctes.
•  Fer funcionar l’equip d’emergència i aplicar els procediments 

d’emergència.

SANITAT MARÍTIMA

Actualización de la Formación Sanitaria Específica Avanzada

Hores lectives: 16 Nombre màxim d’alumnes: 16 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
•  Capacitar l’alumne per a l’atenció immediata a malalts i accidentats a bord.
•  Primers auxilis i tècniques d’infermeria bàsica.
•  Normes d’higiene.
•  Maneig de la farmaciola del vaixell.
•  Tècnica de consulta mèdica per ràdio.

Actualització de la Formació Sanitària Específica Inicial

Hores lectives: 8 Nombre màxim d’alumnes: 16 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per actualitzar les següents competències:
• Capacitar l’alumne en primers auxilis
• Tècniques d’infermeria elementals
• Procediment de la consulta mèdica per ràdio.

Formació Sanitària Específica Avançada

Hores lectives: 40 Nombre màxim d’alumnes: 16 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
• Capacitar l’alumne per a l’atenció immediata a malalts i accidentats a bord.
• Primers auxilis i tècniques d’infermeria bàsica.
• Normes d’higiene.
• Maneig de la farmaciola del vaixell.
• Tècnica de consulta mèdica per ràdio.

 

Formació Sanitària Específica Inicial 

Hores lectives: 22 Nombre màxim d’alumnes: 16 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir la següent competència:
•  Capacitar l’alumne en primers auxilis, tècniques d’infermeria i en el 

procediment de la consulta mèdica per ràdio.
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LLOCS D’IMPARTICIÓ DELS CURSOS

A) DIRECCIONS PROVINCIALS:

DIRECCIONS 

PROVINCIALS
DIRECCIÓ TELÈFON

ALACANT Casa del Mar. C/Faro de Santa Pola, 2 965126523

ALMERIA Casa del Mar. Muelle Pesquero s/n 950620211

ILLES BALEARS Casa del Mar. Moll Vell 15 971725606

BARCELONA Casa del Mar. Cl/ Albareda 1 934439600

CADIS Casa del Mar. Avda. de Vigo s/n 956251704

BIZKAIA Casa del Mar. Cl/ Virgen de Begoña 32 944739000

CANTÀBRIA Casa del Mar. Avda. Sotileza s/n 942214600

CARTAGENA Casa del Mar. Muelle Alfonso XII s/n 968502050

CASTELLÓ Casa del Mar. Pza. Miguel Peris y Segarra 964283072

CEUTA Casa del Mar. Muelle Cañonero Dato 20 956500240

GIJÓN Casa del Mar. C/Celestino Junquera, 19 985327200

GIPUZKOA Casa del Mar. Cl/Hnos. Otamendi, 13 943483200

HUELVA Casa del Mar. Avda. Hispano América 9 959257411

A CORUÑA Casa del Mar. Cl/ Ramón y Cajal 2 881909800

LAS PALMAS Casa del Mar. Cl/ León y Castillo 322 928494645

LUGO
Casa del Mar. Ronda Músico Xosé  
Castiñeiras, 10 – Bajo 

982225010

MADRID Cl/ Churruca 2 915919900

MÀLAGA
Casa del Mar. Pasillo del Matadero 4 
(Puente del Carmen)

952359361

MELILLA Casa del Mar. Avda. Marina Española 7 951764300

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Casa del Mar. Avda. de Anaga s/n 922598900

SEVILLA Cl/Fernando IV, 1 954286028

TARRAGONA Casa del Mar. Francisco Bastos 19 977191000

VALÈNCIA Avda. del Puerto 300 963359900

VIGO Casa del Mar. Avda. Orillamar, 51 986216100

VILLAGARCIA Casa del Mar. Avda. De la Marina 23 986508300

Certificat de suficiència de Mariner de Pont 
de la Marina Mercante

Hores lectives: 72 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Governar el vaixell i també complir les ordres donades al timoner en 

anglès.
•  Mantenir un servei de guaita adequat utilitzant la vista i l’oïda.
•  Contribuir a la vigilància i el control d’una guàrdia segura.
•  Utilitzar l’equip d’emergència i aplicar procediments d’emergència.

Patró Portuari

Hores lectives: 150 Nombre màxim d’alumnes: 20 alumnes

Finalitat:
Formar l’alumne per assolir les següents competències:
•  Planificar i dirigir una travessia costanera i determinar la situació.
•  Realitzar una guàrdia de navegació segura.
•  Vigilar el compliment de les prescripcions legislatives.
•  Maniobrar el vaixell i fer funcionar la maquinària propulsora dels vaixells 

petits.
•  Mantenir l’estabilitat i navegabilitat del vaixell.
•  Vigilar l’embarcament, estiba, subjecció i desembarcament de la càrrega i 

mantenir la deguda cura durant el viatge.
•  Mesures en cas d’emergència. Resposta a senyals de socors al mar.
•  Prevenció, control i lluita contra incendis a bord.
•  Fer funcionar els dispositius de salvament.
•  Assegurar el compliment de les prescripcions sobre prevenció de la 

contaminació.
•  Contribuir a la seguretat del personal del vaixell.
•  Donar primers auxilis a bord.
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B) CENTRES NACIONALS DE FORMACIÓ MARÍTIMA:

CENTRES NACIONALS DE 
FORMACIÓ MARÍTIMA

DIRECCIÓ TELÈFON

BAMIO O Salgueiral 43 986566640

ISLA CRISTINA Avda. Federico Silva Muñoz s/n 959344533

DIRECCIONS PROVINCIALS

ZONA 1
IInclou les Direccions Provincials 
de BIZKAIA, GIPUZKOA, 
CANTÀBRIA, GIJÓN, LUGO,
A CORUÑA, VIGO  i 
VILLAGARCIA D’AROUSA.

ZONA 2
Inclou les Direccions Provincials 
de MADRID, BARCELONA, 
TARRAGONA, CASTELLÓ, 
VALÈNCIA, ALACANT, 
CARTAGENA i ILLES BALEARS.

ZONA 3
Inclou les Direccions Provincials 
de ALMERIA, MÀLAGA, CADIS, 
HUELVA, SEVILLA, CEUTA, 
MELILLA, LAS PALMAS
i TENERIFE.

AQUESTES PROVÍNCIES 
SÓN  GESTIONADES DESDE 
LA DP MADRID.

Províncies no costaneres que en 
matèria de formació són 
gestionades per les DD.PP. de la  

ZONA 3: 
D.P. de Màlaga: gestiona Jaén.
D. P. de Sevilla: gestiona Córdoba 
i Badajoz.

Províncies no costaneres que en 
matèries de formació són 
gestionades per Direccions 
Provincials de la

ZONA 1: 
DP de VIGO: gestiona Ourense.
DP de GIJÓN: gestiona Lleó.
DP de CANTÀBRIA: gestiona 
Palència.
DP de BIZKAIA: gestiona Burgos
i Àlaba.
DP de GIPUZKOA: Navarra
i La  Rioja.

Províncies no costaneres que en 
matèria de formació són 
gestionades per les Direccions 
Provincials de la

ZONA 2:
DP de Tarragona: gestiona Lleida.
DP de València: gestiona Terol.
DP de Cartagena: gestiona 
Albacete.

PLA DE FORMACIÓ 2020 – 
INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA 
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TIPUS DE CURS
ZONA 1 

(NORD)
ZONA 2 

(MEDITERRANI)
ZONA 3 
(SUD)

MARPOL 73/78 (INTERNATIONAL 
CONVENTION FOR THE 
PREVENTION OF POLLUTION 
FROM THE SHIPS 1973 AND 
PROTOCOL 1978)

2 2 1

Oficial de protecció de vaixell 2 2 3

Operador general del Sistema 
Mundial de Socors i Seguretat 
Marítima (SMSSM)

0 3 1

Operador Restringit del Sistema 
Mundial de Socors i Seguretat 
Marítima (SMSSM)

0 21 5

Patró Portuari 0 5 6

Tècnic Bàsic en Prevenció de 
Riscos Laborals

1 0 1

Revalidació avançat en lluita 
contra incendis

5 6 3

Revalidació bots de rescat 
ràpids

0 4 3

Revalidació embarcacions de 
supervivència i bots de rescat 
no ràpids

0 7 3

Revalidació formació bàsica en 
seguretat

19 28 20

Transport de Mercaderies 
Perilloses en Paquet (IMDG – 
INTERNATIONAL MARITIME 
DANGEROUS GOODS)

0 0 1

TOTAL 110 205 163

PLA DE FORMACIÓ 2020 – 
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DIRECCIONS PROVINCIALS 

TIPUS DE CURS
ZONA 1 

(NORD)
ZONA 2 

(MEDITERRANI)
ZONA 3 
(SUD)

Actualització vaixells de 

passatge
2 7 1

Actualització de la Formació 
Sanitària Específica Avançada

7 4 2

Actualització de la Formació 
Sanitària Específica Inicial

16 13 15

Actualització operador general 
del SMSSM

0 2 1

Actualització operador restringit 
del SMSSM

0 7 2

Avançat en lluita contra incendis 6 14 8

Bots Ràpids de Rescat 0 3 3

Vaixells de passatge 6 11 14

Cerca i salvament - IAMSAR 0 1 0

Codi ISM (INTERNATIONAL 
SAFETY MANAGEMENT)

0 0 1

Embarcacions de Supervivència i 
Bots de Rescat (No Ràpids)

0 14 7

Formació Bàsica en Protecció 
Marítima

3 13 14

Formació Bàsica en seguretat 
(curs complet)

0 23 10

Formació Bàsica en seguretat – 
primers auxilis

10 1 12

Formació Bàsica en seguretat – 3 
mòduls

10 1 12

Formació Sanitària Especifica 
Avançada

5 2 1

Formació Sanitària Específica 
Inicial

13 5 8

Mariner de pont de marina 
mercant

0 6 2

Mariner pescador 3 0 3
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TIPUS DE CURS CNFM 
BAMIO

CNFM

ISLA CRISTINA

Formació avançada per a operacions de 
càrrega en quimiquers

3 1

Formació bàsica per a operacions de càrrega 
en vaixells tanc per al transport de gas liquat

5 1

Formació bàsica per a operacions de càrrega 
en petroliers i quimiquers

7 2

Formació Sanitària Específica Avançada 5 1

Formació Sanitària Específica Avançada - 
pràctiques

12 9

Frigorista Naval 2 0

Gestió integral de pont 4 0

Anglès tècnic marítim Nivell 2 3 1

Instal·lacions Elèctriques a Bord 5 0

Instal·lacions Frigorífiques 3 0

Mariner de Màquines de la Marina Mercant 15 7

Mariner de Pont de la Marina Mercant 14 6

Metrologia i Bàsic de Torn Paral·lel 2 0

Operador General del Sistema Mundial de 
Socors i Seguretat Marítima (SMSSM)

7 4

Operador Restringit del Sistema Mundial de 
Socors i Seguretat Marítima (SMSSM)

5 5

Patró Portuari 5 2

Radar de punteig automàtic (ARPA) 6 2

Revalidació avançat en lluita contra incendis 0 3

Revalidació bots de rescat ràpids 2 2

Revalidació embarcacions de supervivència i 
bots de rescat (no ràpids)

6 2

Sistemes d'informació i visualització de cartes 
electròniques (SIVCE – ECDIS) 

12 3

Soldadura SMAW Bàsic 5 0

TOTAL 200 80

TIPUS DE CURS CNFM 
BAMIO

CNFM

ISLA CRISTINA

Actualització de formació avançada per a 
operacions de càrrega en vaixells tanc per al 
transport de gas liquat

2 0

Actualització de formació avançada per a 
operacions de càrrega en petroliers

2 0

Actualització de formació avançada per a 
operacions de càrrega en quimiquers

2 0

Actualització de formació bàsica per a 
operacions de càrrega en vaixells tanc per al 
transport de gas liquat

2 0

Actualització de formació bàsica per a 
operacions de càrrega en petroliers i 
quimiquers

2 0

Actualització Formació Sanitària Específica 
Avançada

3 2

Actualització Operador General SMSSM 3 0

Actualització Operador Restringit SMSSM 2 0

Avançat lluita contra incendis 0 8

Bots de Rescat Ràpids 14 7

Cerca i Salvament – IAMSAR (INTERNATIONAL 
AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND 
RESCUE MANUAL)

3 0

Compensador d'Agulles Nàutiques 2 0

Vessaments d'Hidrocarburs 0 2

Electrònica Bàsica per al mar 5 0

Embarcacions de Supervivència i Bots de 
Rescat (No Ràpids)

23 6

Formació avançada per a operacions de 
càrrega en vaixells tanc per al transport de 
gas liquat

3 2

Formació avançada per a operacions de 
càrrega en petroliers

4 2

CENTRES NACIONALS DE FORMACIÓ MARÍTIMA

PLA DE FORMACIÓ 2020 – 
INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA 
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