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Working and living on board can generate a number of psychosocial factors that can have a direct impact on the

physical and mental health of the worker, on labor productivity and effectiveness, and on maintaining the state

of the sea. If this incidence is positive, positive effects will be obtained at all levels, but if these factors have a

negative impact, some risks can be derived for people, as well as for the safety of the ship and the environment.

In this work we will analyze some elements of both personal and organizational type to know how they can

affect people and the development of their tasks on board, specifically those performed on the deck of the

ship.

Despite the existence of national and international legislation regulating risks on board and their prevention,

certain shortcomings are detected in ensuring the emotional well-being of workers on board.

Based on the identification of these deficiencies, they are analyzed with the aim of reducing the existence of

psychosocial risks in the crew and enhancing effectiveness and efficiency in terms of work.

The fieldwork carried out using the survey technique, aimed at bridge crew, has allowed us to identify and

analyze some of these existing psychosocial risk factors on board.

Resultats

Conclusió

Metodologia

1. Definició del marc normatiu en relació amb la seguretat marítima.
2. Definició de la professió: formació, accés a la professió, característiques laborals pròpies de la feina a bord d`un 
vaixell mercant.
3. Riscos psicosocials a bord. Anàlisis i comparativa amb els riscos d`altres sectors.
4. Determinació teòrica dels riscos propis del sector marítim.
5. Treball de camp. Valoració pràctica (qüestionaris) dels fonaments teòrics dels punts anteriors.
6. Determinació dels factors i efectes dels riscos psicosocials a bord.
7. Conclusions: riscos existents, orígens dels riscos, possibles solucions, noves habilitats i competències a 
desenvolupar.

Abstract

A partir del treball de camps realitzat, utilitzant la tecnica de l’enquesta amb preguntes tancades, s’han obtingut
alguns resultats significatius, dels quals destaquem els següents.

La vida a bord implica estar les 24h a dalt del vaixell, convivint amb la resta de la tripulació, amb tot el que això
suposa. Les tripulacions poden estar formades per persones de diferents gèneres, cultures, idiomes, religions,
orígens, edat i realitat socials entre d’altres. Aquesta diversitat pot ser un element enriquidor per a les persones
però al mateix temps pot suposar algunes dificultats en la convivència. Quan aquesta convivència és positiva,
aquesta positivitat es trasllada en bons resultats en termes laborals. Però quan la convivència és dificultosa per
alguns membres de la tripulació, els resultats del treball a fer poden veure’s afectats negativament. És per aquest
motiu que un dels principals elements pels que cal vetllar a l’hora de parlar de la prevenció dels riscos psicosocials
és les condicions de vida existents a bord. És imprescindible que el clima de vida i de treball a bord sigui satisfactori
si es volen obtenir resultats de treball productius i mantenir la salut física i mental de les persones en bones
condicions. En moltes ocasions es destinen molts recursos i esforços en l’organització del treball i de l’empresa en
general, però es descuiden els diferents factors que influeixen en la convivència del dia a dia.
Donat que els factors personals entren en joc d’una manera important quan analitzem els riscos psicosocials a bord,
una mesura preventiva per abordar-los abans d’arribar a situacions límit, podria ser la generació d’un espai de
supervisió professional que permetés adquirir eines per gestionar tant la sobrecarrega professional com aquells
elements personals i emocionals que poguessin afectar de manera directe a la salut mental de la persona i als seus
resultats laborals.

Introducció

A la navegació, el factor humà és determinant en la bona consecució de la feina a realitzar de manera general. La

intervenció humana en la presa de decisions és altament vinculant a un bon resultat ja que un error mínim es pot

veure desencadenat en una desgràcia, de repercussions molt elevades i exponencialment a l'error comès. Quan

s'assoleix l'objectiu desitjat es valoren els bons resultats, però de vegades no es tenen en compte els mitjans per

arribar-hi. És a dir, la situació individual en la qual la persona treballadora realitza el seu treball no sol ser avaluada i

valorada, sobretot en el món marítim. No es pot descuidar la motivació del marí en la seva realització tant

professional com personal.

Els problemes derivats de l'organització de la feina o també coneguts com psicosocials, no són tan evidents, tan 

propers ni tan prioritaris com els accidents de treball o les malalties professionals. Per això proposo l’estudi de la vida 

a bord analitzant els riscos i efectes psicosocials i possibles conseqüències que es poden derivar d’aquests, juntament 

amb la normativa que dona suport a la seguretat de la tripulació. Cal considerar les qualificacions mínimes de la 

tripulació, descrites en el STCW, ja que garanteix, en part, que posseeixi els requisits necessaris per operar a bord

En aquest treball es parteix de què el vaixell és una institució total. Com a tal, incideix directament en la vida a bord,

pel que és molt difícil definir els límits entre el grup humà com a nucli social i el grup com a treballadors del vaixell.

Quan no es pot diferenciar entre la vida privada i l'àmbit laboral, es pot generar una influència negativa en les

persones treballadores augmentant els riscos psicosocials als que es veuen exposats a bord de la nau.


