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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

4588 Decret 14/2014, de 14 de març, pel qual s’estableixen els principis generals en matèria de busseig
recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Mitjançant el Reial decret 102/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, es van traslladar a aquesta darrera les competències en matèria d’ensenyaments nauticoesportius i
subaquaticoesportius.

Pel Decret 35/1996, de 7 de març, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va assumir aquestes competències.

D’altra banda, l’Estatut d’autonomia, després de la modificació mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears competència exclusiva en matèria de turisme (article
30.11: «Turisme. Ordenació i planificació del sector turístic»  i en matèria d’esport i lleure (article 30.12: «Foment, planificació i coordinació)
de les activitats esportives i d’oci» .)

Però aquest article s’ha de posar en concordança amb l’article 70 d’aquest mateix text legal, que atribueix als consells insulars, com a
pròpies, les competències en matèria d’«Ordenació i promoció turística» (apartat 3) i «Esport i lleure. Foment i promoció de les activitats
esportives i de lleure» (apartat 9), inclosa la potestat reglamentària (article 72 de l’Estatut d’autonomia). Per això, aquest Decret és dictat a
l’empara de l’article 58.3 de l’Estatut d’autonomia, pel qual el Govern de les Illes Balears pot establir els principis generals sobre les
competències pròpies dels consells insulars, sempre que en garanteixi la potestat reglamentària. Per tant, mitjançant aquest Decret
s’estableixen els principis generals en matèria de busseig recreatiu sobre la qual els consells insulars poden exercir la potestat reglamentària.

En l’àmbit autonòmic, les competències en matèria de busseig recreatiu corresponen en l’actualitat a la Conselleria de Turisme i Esports,
d’acord amb el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El règim jurídic de les activitats subaquàtiques és el que estableix el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula l’exercici
d’activitats subaquàtiques, desenvolupat per l’Ordre ministerial de 25 d’abril de 1973 per la qual s’aprova el Reglament per a l’exercici
d’activitats subaquàtiques a les aigües marítimes i interiors. Aquestes normes determinaven l’existència de quatre títols respecte de la
modalitat de busseig esportiu recreatiu, que són el de bussejador o bussejadora de segona classe, de primera classe, monitor o monitora i
instructor o instructora, i concretaven els requisits i les atribucions de cadascun.

Mitjançant el Decret 40/2007, de 13 d’abril, es regula en l’actualitat el busseig esportiu i recreatiu en l’àmbit autonòmic de les Illes Balears, i
s’estableixen al llarg de l’articulat i en els annexos III i IV les titulacions exigibles al personal dels centres de busseig i també les
equivalències de les titulacions expedides per altres òrgans o entitats amb les titulacions recollides en el Decret 2055/1969.

Com a resultant de la publicació del Reial decret 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el títol de tècnic esportiu en busseig esportiu
amb escafandre autònom i se’n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d’accés, s’ha establert el títol de tècnic esportiu en busseig
esportiu amb escafandre autònom, amb caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i ha derogat la reglamentació continguda en el
Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula l’exercici d’activitats subaquàtiques, pel que fa als títols de busseig esportiu de
bussejador monitor i bussejador instructor, de manera que el títol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom passa a ser,
a partir de l’entrada en vigor de la norma, l’única alternativa per obtenir un títol amb la formació equivalent que permeti exercir
professionalment com a monitor i instructor en centres de busseig.

Aquest fet afecta la situació jurídica de molts centres de busseig dedicats a la pràctica d’immersions amb la finalitat de contemplació, oci i
esbarjo, situats a la costa de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb els consegüents i indesitjables perjudicis econòmics que aquesta
situació acabarà per provocar.

L’exercici del busseig recreatiu transcendeix l’àmbit autonòmic i nacional. Gaudeix d’uns estàndards avalats per normes europees i grans
empreses es dediquen a ensenyar-lo amb formacions amb reconeixement internacional. Moltes d’aquestes empreses exerceixen la seva
activitat a Espanya i a la nostra comunitat autònoma, d’acord amb la normativa, per això, resulta no sols obligat sinó també just dictar una
regulació que permeti reconèixer la seva tasca.

Tot això justifica la necessitat d’aprovar un nou decret que reguli el busseig recreatiu o d’oci, distingint-lo del busseig esportiu.
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Aquest Decret s’adapta a les normes europees de serveis de busseig recreatiu del Comitè Europeu de Normalització (CEN) i que tenen com a
missió promoure l’harmonització tècnica a Europa (annex V).

Pel que fa a seguretat, les previsions aplicables a aquesta matèria estan establertes per l’Ordre del Ministeri de Foment de 14 d’octubre de
1997 per la qual s’aproven les normes de seguretat per a l’exercici d’activitats subaquàtiques.

La normalització és important per a activitats recreatives com el busseig, ja que la formació i l’experiència són essencials perquè els
participants puguin dur a terme l’activitat de manera segura. Encara que el busseig és una activitat que implica l’acceptació de certs riscs per
als participants, aquests poden ser fàcilment reduïts a nivells acceptables mitjançant l’adopció de les precaucions adequades.

La finalitat essencial de l’actuació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la matèria és garantir béns jurídics
tan rellevants com la vida i la seguretat de les persones que practiquen aquesta activitat.

A més, s’han de preservar el medi aquàtic en general i el subaquàtic en particular, que posseeixen un valor o riquesa mediambiental, per
garantir-ne la conservació i la continuïtat per a futures generacions, i s’ha de promoure la creació de nous espais per al foment i el
desenvolupament de l’activitat.

Amb aquestes finalitats, aquest Decret regula el busseig recreatiu, les qualificacions, els requisits per practicar-lo, els requisits per a
l’autorització dels centres formadors i el seu règim de funcionament.

Hem de constatar que el perfil típic del bussejador o bussejadora turístic i recreatiu es veu modificat o ampliat pels canvis en una societat els
ciutadans de la qual cerquen cada vegada més la varietat, separar-se de les activitats comunes o ordinàries i endinsar-se en altres de noves,
que són organitzades i ofertes per empreses del sector turístic.

La disposició addicional vuitena de la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes
Balears de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat laboral, preveu
la justificació dels requisits i el règim d’autorització regulats en la normativa sectorial, de caràcter reglamentari, relativa a l’àmbit del busseig
esportiu i recreatiu. Així, es considera adient mantenir l’autorització prèvia regulada en aquest Decret, ja que el manteniment d’aquest règim
està justificat per les raons imperioses d’interès general següents: salut pública i protecció dels consumidors, de conformitat amb l’article 9.1.
 en relació amb l’article 4.8 de la Directiva 2006/123/CE. Es compleix així amb l’exigència que preveu l’article 5 de la Llei 17/2009, de 23b

de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, relativa a la necessitat que la normativa reguladora de l’accés a
una activitat de serveis o de l’exercici d’aquesta no imposi als prestadors un règim d’autorització, exceptuant els casos excepcionals en què
concorrin les condicions de no-discriminació, proporcionalitat i necessitat, justificada per una raó imperiosa d’interès general.

Per tot això, a proposta del conseller de Turisme i Esports, una vegada consultades les organitzacions i associacions més importants del
sector, d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 14 de març de 2014,

 

DECRET

Capítol I
Disposicions generals

 
Article 1
Objecte

1. Aquest Decret té per objecte establir els principis generals que han de regir el busseig recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, l’expedició del document que habilita per a la pràctica d’aquest busseig, el sistema d’equivalències dels títols expedits per altres
òrgans o entitats als efectes d’aquest Decret, els requisits materials i personals que han de tenir els centres que ofereixen serveis relacionats
amb les activitats de busseig recreatiu o que imparteixen la formació de busseig recreatiu i el procediment d’autorització dels centres de
busseig recreatiu, el règim de funcionament d’aquests i els requisits per a la pràctica de busseig recreatiu.

2. A aquests efectes, s’entén per busseig recreatiu la pràctica que consisteix a mantenir-se sota l’aigua amb l’auxili d’aparells o tècniques que
permetin l’intercanvi de gas respirable amb l’exterior o bé de qualsevol sistema que faciliti la respiració per aconseguir una permanència
prolongada dins el medi líquid, amb utilització d’equips de respiració autònoma o semiautònoma amb finalitats preferentment recreatives.
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Article 2
Exclusions de l’àmbit d’aplicació

Queda exclòs d’aquest Decret l’exercici del busseig anomenat professional, el científic i el militar, que s’han de regir per la seva normativa
específica, sens perjudici de les homologacions, convalidacions i equivalències a efectes professionals que s’hi puguin establir.

Així mateix queda exclòs d’aquest Decret l’ensenyament del busseig esportiu, que quedarà regulat per la normativa que li sigui aplicable, i
específicament pel Reial decret 932/2010, de 23 de juliol (BOE del 31 d’agost), pel qual s’estableix el títol de tècnic esportiu en busseig
esportiu amb escafandre autònom i se’n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d’accés.

 
Article 3
Règim jurídic

1. L’activitat de busseig recreatiu es regeix pel que disposen aquest Decret i la resta de normativa, estatal o autonòmica, que hi sigui
aplicable.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, per practicar l’activitat a les zones protegides per la legislació vigent i a les reserves marines,
cal atenir-se, a més, al que estableix el règim jurídic específic d’aquestes.

3. Les infraccions i sancions en matèria d’activitats subaquàtiques s’han de regir per l’article 31 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives.

 
Article 4
Llocs permesos per a la pràctica del busseig recreatiu

El busseig recreatiu només es pot practicar a:

 Les aigües interiors i exteriors del domini públic maritimoterrestre, les albuferes i els embassaments, d’acord amb la normativa dea)
seguretat aplicable.

 Les piscines, aigües confinades i altres instal·lacions destinades al bany o a l’observació del medi subaquàtic.b)
 Amb caràcter excepcional, i amb l’autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient, a l’interior dec)

cavitats terrestres inundades, ja sigui per aigües dolces o per aigües marines (espeleobusseig). En tot cas, es requereix formació,
qualificació i equip especial.

 
Article 5
Requisits per a la pràctica del busseig recreatiu

1. Els requisits necessaris per practicar el busseig recreatiu són els següents:

 Document que habilita la persona titular com a bussejador recreatiu o bussejadora recreativa perquè té les acreditacions quea)
figuren en l’annex II o l’annex  III d’aquest Decret, segons correspongui, o bé perquè disposa de les acreditacions que en són
equivalents d’acord amb els annexos IV o V d’aquest Decret.

 Certificat de reconeixement mèdic, en què se li reconegui l’aptitud per al busseig, d’acord amb la normativa bàsica de seguretat ab)
excepció de les activitats d’iniciació, situació en què el certificat de reconeixement mèdic es pot substituir per una declaració
responsable del participant.

 El quadern de busseig, en què han de figurar les immersions realitzades, que han d’estar segellades i verificades per un bussejadorc)
titulat o bussejadora titulada o un centre de busseig. Es poden anotar en aquest quadern l’experiència extra a la seva formació o els
diferents cursos de capacitació fets pel bussejador o bussejadora i les seves especialitats, signades i segellades pel centre on s’hagin
impartit. En el cas que el bussejador o bussejadora no presenti el quadern de busseig, el centre només li permetrà participar en les
activitats per a les quals s’estimi que està capacitat d’acord amb l’acreditació i l’experiència que aporti.

 Assegurança d’accidents, que cobreixi qualsevol tipus d’accident que pugui produir-se, incloent-hi el tractament en un centre ded)
medicina hiperbàrica i la responsabilitat civil a tercers.

 Tenir l’edat exigida per practicar el busseig recreatiu, de conformitat amb l’article 7 d’aquest Decret.e)

2. S’exceptuen de posseir el document que els habilita com a bussejadors recreatius i el quadern de busseig les persones que facin les
pràctiques subaquàtiques següents:

 Les que es duguin a terme durant les proves teòriques o pràctiques la realització de les quals sigui necessària per a l’obtenció dela)
títol corresponent.
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Les activitats d’iniciació al busseig o activitats d’immersió efectuades per centres autoritzats que no donin lloc a titulacions.b) 

3. En cap cas no es pot practicar el busseig recreatiu sense la companyia permanent d’un altre bussejador o bussejadora que estigui també en
possessió, com a mínim, del document que els habilita com a bussejadors recreatius, excepte en les activitats d’iniciació i cursos, en què els
alumnes han d’anar acompanyats del personal tècnic del centre de busseig apropiat per a la formació que s’hagi de dur a terme.

4. La possessió del document que els habilita com a bussejadors recreatius no habilita per practicar cap tipus d’activitat de pesca, marisqueig,
recollida de restes submarines, recol·lecció de flora i fauna, extracció i moviment de roques i sediments, utilització de mètodes per a
l’atracció o repulsió de la fauna o qualsevol altra activitat que pugui perjudicar l’entorn natural subaquàtic.

 
Article 6
Seguretat per a la pràctica de busseig recreatiu

Tot practicant de busseig recreatiu ha de seguir les determinacions i tenir en compte les prohibicions quant a la immersió recollides en
l’Ordre del Ministeri de Foment de 14 d’octubre de 1997 per la qual s’aproven les normes de seguretat per a l’exercici d’activitats
subaquàtiques.

 
Article 7
Menors d’edat

1. A partir dels 8 anys, els menors d’edat poden participar en les activitats d’immersió organitzades pels centres de busseig recreatiu i dur a
terme cursos de busseig recreatiu, sempre amb l’autorització prèvia escrita i expressa del pare o la mare, tutor o tutora, i amb els límits de
profunditat següents:

 De 8 a 9 anys, amb un límit de profunditat de 6 metres.a)
 De 10 a 11 anys, amb un límit de profunditat de 12 metres.b)
 De 12 a 15 anys, amb un límit de profunditat de 21 metres.c)
 De 16 a 18 anys, amb un límit de profunditat adequat a la qualificació que tenguin.d)

2. Els menors d’edat han d’anar acompanyats sempre per personal tècnic del centre o el seu pare o la seva mare, tutor o tutora, o persona
major d’edat designada i autoritzada per aquests darrers, amb qualificació i entrenament en rescat, primers auxilis amb SVB+DESA i
administració d’oxigen per a accidents de busseig.

3. A més de la limitació d’edat, els menors han de tenir la suficient capacitat física per dur a terme l’activitat de busseig prevista, cosa que
han de valorar les persones descrites en l’apartat anterior.

Capítol II
Centres de busseig recreatiu

 
Article 8
Denominació

1. Es denominen centres de busseig recreatiu el conjunt de recursos la titularitat dels quals correspon a les persones físiques o jurídiques que,
en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tenen com a finalitat la formació i pràctica del busseig recreatiu, i també
la recàrrega de botelles de busseig i el lloguer d’equips de busseig.

2. A aquest efecte, en tot cas, tenen la consideració de centres de busseig subjectes a autorització:

 Els establiments d’hoteleria o similars que tenguin seccions d’activitats subaquàtiques i que tenguin les seves instal·lacions dins ela)
recinte hoteler. S’exclouen d’aquesta consideració com a centres els establiments d’hoteleria que només tenguin punts d’informació
i/o captació de clients, i els que es limitin a permetre la utilització de les seves piscines per oferir activitats d’iniciació com la «demo
live» o prova de busseig, i també classes pràctiques de cursos, conduïdes per un centre de busseig autoritzat.
No obstant això, les instal·lacions i la pràctica d’aquestes activitats han de complir amb els requisits del Decret, especialment els
referents a seguretat establerts en els articles 9 i 10.

 Les persones físiques o jurídiques que, sense seu a les Illes Balears, organitzin expedicions de busseig per a la pràctica deb)
l’activitat i la formació del busseig recreatiu.
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3. No tenen la consideració de centres de busseig recreatiu els clubs esportius degudament registrats a la Direcció General d’Esports.

 
Article 9
Requisits generals

Sens perjudici del que regulen els articles següents, els centres de busseig recreatiu han de complir els requisits següents:

1. Tenir un director o una directora del centre, que ha de disposar d’alguna de les acreditacions que es recullen en l’annex II i el personal
tècnic necessari, que ha d’estar en possessió d’alguna de les acreditacions que figuren en l’annex III d’aquest Decret.

2. Tenir un pla d’emergència i evacuació que inclogui, com a mínim i sens perjudici de la normativa d’aplicació, procediments per a la
recuperació, ressuscitació, reanimació i evacuació d’accidentats, ús del subministrament d’oxigen d’emergència i informació sobre el recurs
mèdic més adequat i del centre de medicina hiperbàrica més proper. El pla esmentat ha d’incloure, a més, la documentació acreditativa dels
mitjans d’assistència disponibles; les qualificacions del personal tècnic, i la relació d’equips de primers auxilis, homologats i amb la
normativa CE corresponent.

3. Garantir la disponibilitat d’un centre de medicina hiperbàrica operatiu en funcionament, a una distància i altitud que permetin que pugui
ser utilitzat, en un termini màxim de dues hores des del començament de l’evacuació des del punt d’immersió, per qualsevol mitjà de
transport factible.

4. Tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a les contingències i els riscs que es puguin causar a les instal·lacions del centre
i durant el desenvolupament de les activitats pròpies d’aquest, tant als usuaris com al personal que presti serveis i a tercers, per una suma
mínima per sinistre de 800.000 euros, amb un mínim de 150.000 euros per víctima per danys corporals i de 150.000 euros per danys
materials.

5. Tenir a disposició dels usuaris una assegurança d’accidents perquè puguin contractar-la, en cas de no tenir-la.

6. Disposar de personal amb qualificació de primers auxilis en suport vital bàsic amb desfibril·lador semiautomàtic i oxigenació per a
accidentats de busseig, que estigui en condicions de fer, en el menor temps possible, una primera valoració i, si escau, adoptar les mesures
que corresponguin encaminades a salvaguardar la salut del pacient tal com s’estableix en l’annex III.

7. Disposar d’equip d’oxigen normobàric d’emergència, amb capacitat per subministrar a dues persones com a mínim durant el trasllat fins al
centre mèdic, per complir amb els requisits de l’article 10.2.

8. Els centres de busseig han de dur un registre d’usuaris que ha d’estar actualitzat i ha de tenir, almenys, la informació següent: nom de la
persona usuària (n’estan exempts els clients que contractin una activitat diferent de la immersió autònoma i els que només bussegin en
piscina), nacionalitat, dates d’alta i baixa i titulació. Aquest registre ha d’estar en cada moment a disposició dels òrgans de l’Administració
que, per raó de la matèria, siguin competents per analitzar-lo i fer comprovacions.

 
Article 10
Seguretat als llocs d’immersió

En tots els llocs on es duguin a terme activitats de busseig, el centre de busseig ha d’assegurar la disponibilitat del següent:

1. Una farmaciola de primers auxilis que en tot cas ha d’incloure barreres de protecció, apòsits estèrils, elements de subjecció, gases,
solucions cutànies antisèptiques, sabó, pinces i tisores, i solucions per al tractament de picades o lesions produïdes per organismes
marins. En el cas de les embarcacions, el contingut l’ha de determinar l’administració competent segons la normativa
d’embarcacions.
2. Una unitat d’emergència d’oxigen segons el que estableix l’article 9.7 d’aquest Decret.
3. Un sistema de comunicació adequat per alertar els serveis d’emergència.
4. Un pla d’emergències i evacuació, que ha de contenir els requisits que estableix l’article 9.2 d’aquest Decret.

 
Article 11
Funcions del director o directora del centre

El director o directora del centre ha d’assumir l’organització de les activitats de busseig, la formació i la designació del personal tècnic
adequat, i també garantir el control d’aquestes activitats mitjançant les funcions següents:
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1. Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat vigent en matèria de busseig.

2. Preparar i activar o coordinar els plans d’emergència i d’evacuació necessaris en cas d’accident.

3. Atendre i/o coordinar els primers auxilis i el suport vital als accidentats fins a rebre l’atenció de personal sanitari.

4. Revisar i controlar el bon estat, en cada moment, de tots els equips i material del centre, especialment: embarcacions, equips de busseig,
compressors, equips de comunicacions i primers auxilis de què disposi el centre. El director o directora del centre ha de responsabilitzar-se
del compliment de la normativa vigent referent a revisions periòdiques dels equips i dels materials pels organismes oficials competents.

5. Impedir la immersió a totes les persones a les quals, per circumstàncies particulars, aquesta activitat pugui ser manifestament perillosa.

 
 
Article 12
Funcions del personal tècnic

Els centres de busseig han de disposar del personal tècnic necessari per assumir la realització i supervisió de les activitats de busseig, per
garantir el control d’aquestes i per assessorar i/o guiar les immersions a les persones practicants que ho requereixin i la formació de nous
bussejadors, per garantir en cada moment el control d’aquestes activitats i per assessorar i supervisar les persones que les duen a terme.

 
Article 13
Procediment d’autorització

1. Les persones físiques o jurídiques que pretenguin iniciar l’activitat com a centre de busseig, i sens perjudici de les autoritzacions
municipals en matèria d’obres i activitats que puguin ser necessàries, han d’obtenir prèviament l’autorització corresponent que ha de ser
atorgada per la Conselleria de Turisme i Esports o l’administració insular competent. Amb aquesta finalitat, les persones interessades han de
presentar una sol·licitud, acompanyada de la documentació següent:

 Documents acreditatius de la personalitat del titular del centre de busseig.a)
 

I) Per a les persones jurídiques:
— Còpia de l’escriptura de constitució i, si escau, modificació, degudament inscrita en el Registre Mercantil,
conformement a la legislació mercantil que li sigui aplicable.
— Poder suficient a l’efecte i fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat, passaport o document que
acrediti la personalitat i la nacionalitat del representant legal de l’empresa.

II) Per a les persones físiques:
— Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o document que acrediti la seva personalitat i la seva nacionalitat.
 

 Còpia compulsada de l’alta en el corresponent epígraf de l’impost sobre activitats econòmiques i acreditació del pagament de lab)
taxa corresponent.

 Denominació específica del centre de busseig, adreça i domicili social de la persona jurídica titular d’aquest.c)
 Còpia compulsada de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil subscrita pel centre de busseig, en la qual constin lesd)

dades següents: el número de pòlissa, el nom i el domicili de la persona assegurada, l’entitat asseguradora i els requisits establerts a
continuació:
 

I) Activitat assegurada, que ha de ser el centre de busseig recreatiu.
II) Objecte de l’assegurança, que ha de ser la responsabilitat del centre de busseig davant els usuaris dels seus serveis o
d’altres persones per danys corporals o perjudicis econòmics que siguin conseqüència d’aquests danys corporals.
III) Suma assegurada per sinistre que, com a mínim, ha de ser la quantitat que es fixa en l’article 9.4 d’aquest Decret.
IV) Suma assegurada per víctima que, com a mínim, ha de ser la quantitat que es fixa en l’article 9.4 d’aquest Decret.
 

 Document d’inscripció com a empresa recarregadora de botelles per a respiració autònoma en activitats subaquàtiques emès per lae)
Direcció General d’Indústria i Energia, en el cas de centres de busseig que disposin de compressors o sistemes de càrrega de botelles
o recipients que contenguin aire comprimit o mescles de gasos respirables.

 Justificant de la vinculació del director o directora del centre amb el centre de busseig, signat per ambdues parts o, en el cas quef)
aquesta funció sigui assumida pel propietari o propietària del centre, una declaració conforme sobre el coneixement de les
responsabilitats que té assignades.

 Relació del personal de què disposarà el centre i còpia compulsada de la documentació que acredita que el director compleix elsg)
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requisits per exercir aquesta funció d’acord amb el que es regula en aquest Decret i de la documentació que habilita el personal
tècnic per exercir les seves funcions d’acord amb allò que s’hi preveu.

 Pla d’emergència i d’evacuació que inclogui, com a mínim i sens perjudici de la normativa d’aplicació, procediments per a lah)
recuperació, ressuscitació, reanimació i evacuació d’accidentats, ús del subministrament d’oxigen d’emergència i informació sobre el
recurs mèdic més adequat i del centre de medicina hiperbàrica més proper. El pla esmentat ha d’incloure, a més, la documentació
acreditativa dels mitjans d’assistència disponibles; les qualificacions del personal en suport vital bàsic i primers auxilis, i en primers
auxilis amb oxigen per a accidents de busseig, i la relació d’equips de primers auxilis, reconeguts o emesos per l’òrgan competent en
la matèria.

 Memòria explicativa de les activitats que s’han de dur a terme amb expressió del nombre màxim de què disposarà, incloent-hi eli)
destinat a immersió i el destinat a seguretat, i la relació d’embarcacions de què disposi el centre.

 Constància documental de cobertura de garantia del servei de medicina hiperbàrica operatiu en vigor, segons els requisits dej)
l’article 9.3 d’aquest Decret o, si escau, document acreditatiu emès pel metge o la metgessa responsable del centre de medicina
hiperbàrica i l’especialista en instal·lacions i sistemes de busseig, a més del títol de la propietat de la cambra hiperbàrica, en
idèntiques condicions de disponibilitat i complint els requisits establerts per a les instal·lacions dels centres hiperbàrics de l’Ordre de
14 d’octubre de 1997, sobre les normes de seguretat per a l’exercici d’activitats subaquàtiques, amb l’autorització corresponent de la
conselleria competent en matèria de sanitat per a la seva operativitat.

2. En cas de deficiències en la documentació presentada, l’administració competent ha de requerir la persona interessada perquè en el termini
de deu dies les esmeni. Transcorregut aquest termini sense haver solucionat les deficiències, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i
s’arxivaran les actuacions, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.

3. Completada correctament tota la documentació requerida, la persona titular de la Conselleria de Turisme i Esports o de l’administració
insular competent ha de resoldre motivadament en el termini màxim de sis mesos. Si transcorregut el termini no s’ha notificat a la persona
interessada la resolució expressa, s’entendrà estimada la sol·licitud.

4. Anualment els centres de busseig recreatiu han de comunicar a la Conselleria de Turisme i Esports qualsevol canvi de personal,
administratiu o del material i instal·lacions que pugui diferir de la documentació inicial presentada en la sol·licitud d’autorització de centres.

5. Un cop obtinguda l’autorització, la Conselleria de Turisme i Esports procedirà d’ofici a inscriure’l en la secció de centres de busseig
recreatiu del Registre General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics.

 
Article 14
Deures del personal dels centres de busseig

1. El personal dels centres de busseig, amb caràcter previ a l’admissió de les persones usuàries dels seus serveis, ha de comprovar que
aquestes compleixen el que estableix l’article 5 d’aquest Decret amb l’exigència d’una declaració jurada en la qual manifestin que han rebut
la informació establerta en aquest article, que compleixen els requisits de l’article 5 d’aquest Decret i que es comprometen a seguir les
instruccions i les ordres del personal tècnic respecte al desenvolupament de l’activitat.

2. A més, han de garantir, mitjançant els mecanismes necessaris, que, abans de contractar els seus serveis, les persones usuàries han d’estar
informades sobre:

 L’activitat que s’ha de dur a terme.a)
 El preu dels serveis oferts.b)
 Els coneixements que es requereixen, les dificultats que implica la pràctica de l’activitat i els comportaments que s’han de seguirc)

en cas de perill. Si escau, requisits físics o destreses necessàries per practicar l’activitat i, quan sigui procedent, patologies que en
desaconsellen la pràctica.

 Les mesures de seguretat previstes, incloent-hi la identitat i el paper del personal, procediments d’emergència, assignació ded)
company o companya o grup i la conducta requerida a les persones usuàries.

 La cobertura de les assegurances subscrites pel centre i les assegurances individuals que es necessiten per poder dur a terme lae)
pràctica de les activitats subaquàtiques.

 Els materials que s’han d’utilitzar. Si escau, s’ha d’especificar el material no inclòs en el preu ofert i s’ha de requerir un pagamentf)
addicional que igualment s’ha d’indicar. El material o l’equip mínim de seguretat que hagi de dur el centre de busseig per a
emergències ha d’estar inclòs, en tot cas, en el preu ofert.

 Els coneixements mediambientals bàsics per a la pràctica de l’activitat, sobre el medi en el qual s’ha de desenvolupar, les mesuresg)
que s’han d’adoptar per preservar l’entorn i les condicions mediambientals que han de respectar les persones usuàries durant la
pràctica de l’activitat.

 L’existència i la disponibilitat de fulls de reclamació.h)
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3. Si el servei que s’ha de proporcionar implica formació, s’ha d’informar, a més, del següent:

 Limitacions per al busseig una vegada s’hagi superat la formació que s’ofereix.a)
 Abast i contingut del curs de formació.b)
 Mètodes i criteris d’avaluació.c)
 Caràcter privat dels fitxers, d’acord amb la normativa de protecció de dades.d)

4. En el cas d’immersions guiades o organitzades, s’ha de proporcionar la informació següent:

 Lloc de busseig i riscs que poden afectar la seguretat.a)
 Organització de parelles de busseig i grandària del grup.b)
 Limitacions de temps i profunditat.c)

5. El centre de busseig ha de fer una avaluació de riscs abans de cada immersió i ha d’adoptar els procediments per assegurar que tots els
riscs estiguin controlats tant com sigui possible. Els factors següents han de ser considerats com a part d’aquesta valoració, tenint en compte
la capacitat dels participants: moviment de l’aigua, profunditat, visibilitat sota l’aigua, contaminació, mètodes d’entrada/sortida i zones
restringides.

El centre de busseig té el deure d’impedir que qualsevol persona usuària prengui part en l’activitat, si com a conseqüència de la valoració de
riscs jutja que és el millor per a la salut d’aquesta.

6. Les immersions organitzades que requereixen qualificació específica poden ser dutes a terme, únicament, si cada persona usuària
individual té les qualificacions apropiades (qualificació d’especialitat) o experiència equivalent registrada. Si la persona usuària no pot provar
aquestes qualificacions o experiència, la immersió ha de ser considerada com a immersió de formació.

 
Article 15
Llibre de visites d’inspecció i fulls de reclamacions

1. Una vegada efectuada la inscripció del centre de busseig en el registre corresponent, el centre ha de conservar a disposició del personal
inspector el Llibre de visites d’inspecció, on s’han de reflectir els resultats de les visites que es facin.

Reglamentàriament s’han de fixar el model i les característiques del Llibre de visites d’inspecció.

2. També hi ha d’haver fulls de reclamació a disposició de les persones usuàries que els sol·licitin. Aquests fulls de reclamació s’han
d’ajustar al que preveu el Decret 46/2009, de 10 de juliol, sobre els fulls de reclamació o de denúncia en matèria de consum.

 
Article 16
Publicitat dels preus

Els centres de busseig estan obligats a donar publicitat dels preus de venda al públic de les activitats que duen a terme.

 
Article 17
Registre dels centres de busseig

1. Es crea a la Conselleria de Turisme i Esports la secció de centres de busseig recreatiu del Registre General d’Empreses, Activitats i
Establiments Turístics de les Illes Balears, en la qual s’han d’inscriure d’ofici aquests centres, una vegada concedida l’autorització prèvia i
preceptiva regulada en l’article 13 d’aquest Decret.

La Conselleria de Turisme i Esports publicarà els centres de busseig autoritzats a la seva pàgina web.

2. Els establiments d’hoteleria o similars que tenguin seccions o facin oferta d’activitats subaquàtiques també s’han d’inscriure com a centres
de busseig en aquest Registre.

3. En el Registre s’han d’anotar, com a mínim, les dades següents:

 La persona titular del centre.a)
 El director o directora del centre.b)
 La denominació específica del centre.c)
 L’adreça del centre i el domicili social d’aquest.d)
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 El número d’autorització.e)

4. La persona titular del centre de busseig ha de mantenir actualitzada permanentment la informació a què es refereix el punt anterior.

5. Els registres que es puguin crear en els àmbits insulars respectius han de comunicar totes les dades al Registre General d’Empreses,
Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

Les habilitacions que hagi obtingut el personal tècnic amb anterioritat a aquest Decret, d’acord amb la normativa vigent fins ara, mantenen la
seva vigència i tenen les limitacions que figuraven en la norma en virtut de la qual es van atorgar.

Aquestes habilitacions anteriors mantenen els seus efectes, únicament, per assumir la responsabilitat tècnica i l’ensenyament del busseig
recreatiu regulat per aquest Decret.

Les declaracions d’equivalència entre acreditacions aportades per la persona interessada i titulacions vàlides amb anterioritat a aquest Decret,
lliurades per l’administració competent en aquesta comunitat autònoma o per altres administracions competents, mantenen la seva validesa
als efectes d’aquest Decret.

 

Disposició transitòria segona

Els centres de busseig recreatiu autoritzats i en funcionament en la data d’entrada en vigor d’aquest Decret han d’adaptar-se a les previsions
establertes en aquest Decret en el termini de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Decret o el contradiguin i
expressament el Decret 40/2007, de 13 d’abril, pel qual es regula el busseig esportiu i recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Disposició final primera

Principis generals, competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i normes connexes

Aquest Decret es dicta fent ús de la potestat que estableix l’article 58.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, per fixar els principis
generals en aquesta matèria.

 

Disposició final segona

Es faculta el conseller de Turisme i Esports perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret en l’àmbit de les
competències del Govern de les Illes Balears, sens perjudici de les competències dels consells insulars sobre la matèria.

 

Disposició final tercera

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma, 14 de març de 2014

  El president
El conseller de Turisme i Esports José Ramón Bauzá Díaz

Jaime Martínez Llabrés  
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ANNEX I

Sol·licitud d’autorització d’un centre de busseig

Dades personals:

Nom............................................................................................................., amb DNI/NIF/NIE....................., domicili a l’efecte de
notificacions a............................. ..............................................................., número..................................., localitat
.........................................................., CP ............., i telèfon ..........................., en nom propi o en representació
de...................................................................., amb DNI/NIF/NIE......................, domicili a ....................................................., número ...........,
localitat ................................., CP ............., i telèfon ...................,

SOL·LICIT:

Autorització d’obertura d’un centre de busseig.

I per això aport els documents següents:

() Escriptura de constitució i, si escau, modificació inscrita en el Registre Mercantil, si és persona jurídica.
() Poder suficient a l’efecte i DNI, passaport o document que acredita la personalitat i nacionalitat del representant legal de
l’empresa, si és persona jurídica.
() DNI, passaport o document que acredita la personalitat i la nacionalitat, si és persona física.
() Còpia de l’alta en l’IAE.
() Denominació, situació geogràfica i domicili social del centre de busseig.
() Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
() Còpia de la pòlissa de l’assegurança del personal tècnic del centre, incloent-hi la responsabilitat civil a tercers i amb la cobertura
d’atenció mèdica per centres de medicina hiperbàrica operatius.
() Document d’inscripció com a empresa recarregadora de botelles per a respiració autònoma en activitats subaquàtiques emès per la
Direcció General d’Indústria i Energia, en cas que sigui necessari.
() Justificant de la vinculació del director o de la directora del centre amb el centre de busseig o declaració de responsabilitats.
() Relació del personal i còpia compulsada de les acreditacions que habiliten per a la pràctica del busseig recreatiu.
() Pla d’emergència i d’evacuació.
() Memòria explicativa de les activitats que s’han de dur a terme amb expressió del nombre màxim de persones usuàries, descripció
de les instal·lacions del centre i relació de materials i equips de què disposarà, que inclogui el destinat a immersió i el destinat a
seguretat i la relació d’embarcacions de què disposi el centre.
() Constància documental de cobertura del servei del centre de medicina hiperbàrica operatiu en vigor.
() Acreditació del pagament de la taxa corresponent.

És obligatori emplenar la sol·licitud amb totes les dades.

Tots els documents s’han de presentar amb original i còpia per compulsar o còpies compulsades.

Declar que totes les dades emplenades en aquest imprès són certes.

........................, ...... d .................... d .........

Signatura
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ANNEX II

Director del centre

El personal que assumeixi la responsabilitat de director de centre de busseig recreatiu ha de tenir alguna de les titulacions o acreditacions
següents:

1. Títol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom (Reial decret 932/2010, de 23 de juliol), o el títol equivalent.
2. Acreditació de la qualificació professional de nivell 2 AFD502_2. Conducció subaquàtica i iniciació en busseig esportiu.
3. Llicenciatura en ciències de l’activitat física i esportiva (Reial decret 1670/1993, de 24 de setembre), o el títol de grau que la
substitueixi juntament amb alguna de les acreditacions que es descriuen en l’annex III.
4. Títol de tècnic en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (Reial decret 2049/1995, de 22 de desembre) o
l’equivalent, juntament amb alguna de les acreditacions que es descriuen en l’annex III.
5. Acreditació de la formació esportiva en busseig de nivell I i II reconeguda pel Consell Superior d’Esports o bé homologació,
convalidació o equivalència a efectes professionals de la formació com a entrenador esportiu en activitats subaquàtiques, resolta pel
Consell Superior d’Esports.
6. Títol de bussejador monitor o bussejadora monitora, bussejador instructor o bussejadora instructora regulats pel Decret 2055/1969,
de 25 de setembre, o títols equivalents expedits o reconeguts en altres administracions o comunitats autònomes anteriors a l’1 de
setembre de 2011.
7. Qualsevol acreditació de l’RSTC Europea, recollides dins les normes del Comitè de Normalització Europeu.

 

 

ANNEX III

Qualificacions del personal tècnic

Les persones que hagin de desenvolupar les funcions que s’estableixen en aquest Decret per al personal tècnic dels centres de busseig
recreatiu han d’estar en possessió de la formació i l’entrenament en rescat subaquàtic, primers auxilis amb suport vital bàsic + desfibril·lador
semiautomàtic i administració d’oxigen per a accidents de busseig.

A més, han de disposar d’alguna de les titulacions o acreditacions següents:

1. Acreditació de la formació esportiva en busseig de nivell I i II reconeguda pel Consell Superior d’Esports o bé homologació, convalidació
o equivalència a efectes professionals de la formació com a entrenador esportiu en activitats subaquàtiques, resolta pel Consell Superior
d’Esports.

2. Títol de bussejador monitor o bussejadora monitora, bussejador instructor o bussejadora instructora regulats pel Decret 2055/1969, de 25
de setembre, o títols equivalents expedits o reconeguts en altres administracions o comunitats autònomes anteriors a l’1 de setembre de 2011.

3. Les acreditacions de les RSTC Europees, recollides dins les normes del Comitè de Normalització Europeu que figuren a continuació:

— Bussejador nivell III, EN 14153-3 / ISO 24801-3
— Instructor nivell I, EN 14413-1 / ISO 24802-1
— Instructor nivell II, EN 14413-2 / ISO 24802-2

4. Certificat d’haver superat el cicle inicial dels ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafandre
autònom (Reial decret 932/2010).

5. Acreditació de la qualificació professional de nivell 2 AFD502_2. Conducció subaquàtica i iniciació en busseig esportiu.
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ANNEX IV

Taula d’equivalències als efectes d’aquest Decret

Taula d’equivalències de diverses formacions amb els títols de bussejador de primera i segona classe establerts en el Decret 2055/1969 als
efectes d’aquest Decret

ORGANISMES Bussejador 2a classe Bussejador 1a classe

FEDAS Bussejador/a 1 i 2 estrelles Bussejador/a 3 estrelles

CMAS Bussejador/a 1 i 2 estrelles Bussejador/a 3 i 4 estrelles

ACUC Open Water Diver Rescue Diver

PADI Open Water Diver Rescue Diver

SSI Open Water Diver Master Scuba Diver

NAUI Advanced Scuba Diver Divemaster

IDEA Open Water Diver Divemaster

SDI Open Water Scuba Diver  

BARAKUDA Open Water Diver Dive Leader

 

 

ANNEX V

Taula d’etiquetes

Taula d’etiquetes elaborada pel Comitè Europeu de Normalització i que són aptes per al busseig a la comunitat autònoma de les Illes Balears

CEE, normes ISO / CEN

Etiqueta Referència ISO Referència CEN

Bussejador nivell I - Bussejador supervisat ISO 24801-1 EN 14153-1

Bussejador nivell II - Bussejador autònom ISO 24801-2 EN 14153-2

Bussejador nivell III - Bussejador líder ISO 24801-3 EN 14153-3

Instructor nivell I ISO 24802-1 EN 14413-1

Instructor nivell II ISO 24802-2 EN 14413-2
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