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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
ORDRE
AAR/229/2008, de 13 de maig, per la qual s’estableixen les equivalències entre
qualiicacions oicials de busseig d’esbarjo i les qualiicacions de busseig esportiu
de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques.
la Federació Catalana d’activitats subaquàtiques (FeCDas) disposa a Catalunya
d’una àmplia estructura formativa de reconegut prestigi, establerta des dels inicis
de l’activitat subaquàtica a l’estat espanyol, que la capaciten per dur a terme els
ensenyaments de busseig d’esbarjo.
a més, tal com es reconeix als estatuts socials de la Federació espanyola d’activitats Subaquàtiques, publicats mitjançant Resolució de 7 de setembre de 1994
(BOE núm. 227, de 22.9.1994), les titulacions de la Federació Catalana d’Activitats
subaquàtiques tenen reconeixement estatal a través de la Federació espanyola
d’Activitats Subaquàtiques i del Consell Superior d’Esports, i internacional a través
de la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS).
El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei
de l’esport, determina que les federacions esportives catalanes són entitats privades
d’interès públic i social, dedicades a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels esports especíics reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, i que gaudeixen de
personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment dels seus ins.
L’Ordre ARP/30/2006, de 10 de febrer, va establir les equivalències entre les
qualiicacions oicials de busseig d’esbarjo i les qualiicacions de busseig esportiu de
la Federació Catalana d’activitats subaquàtiques atès que la FeCDas va modiicar
el Pla de formació i atribucions del bussejador a una estrella FECDAS, ampliant
els coneixements formatius teòrics i pràctics corresponents a la formació d’aquest
bussejador, i va regular les esmentades equivalències.
actualment, com a conseqüència de la modiicació del Pla de formació i atribucions
del guia de grup FECDAS, s’ha sol·licitat l’equiparació de la titulació esmentada
amb la qualiicació oicial de bussejador monitor esportiu.
La normativa d’aplicació és el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual
es regula l’exercici de les activitats subaquàtiques, i l’Ordre de 25 d’abril de 1973,
de la Presidència del Govern, que aprova el Reglament per a l’exercici d’activitats
subaquàtiques en les aigües marítimes i interiors.
D’acord amb el Reial decret 901/1995, de 2 de juny, sobre traspàs de funcions
i serveis de l’administració de l’estat a la Generalitat de Catalunya en matèria
d’ensenyaments nauticoesportius i subaquaticoesportius, i amb el Decret 209/1995,
d’11 de juliol, pel qual s’assignen al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
les funcions i els mitjans traspassats a la Generalitat en matèria d’agricultura i
d’ensenyaments nauticoesportius i subaquaticoesportius;
De conformitat amb l’article 119.3.d) de l’Estatut d’autonomia vigent, la Generalitat té competència exclusiva en matèria d’activitats marítimes, que inclou en
tot cas la formació i les titulacions en matèria d’activitats d’esbarjo, competència
que és exercida pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural al qual
correspon establir les equivalències entre les qualiicacions oicials de busseig
d’esbarjo i les qualiicacions de busseig esportiu de la FeCDas.
D’acord amb el Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, correspon a la Direcció
General de Pesca i Acció Marítima exercir les competències en matèria de formació
i capacitació nauticopesquera professional i recreativa i les titulacions en matèria
d’activitats d’esbarjo.
En conseqüència, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
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ORDENO:
Article 1
es determinen les equivalències entre les qualiicacions del sistema d’ensenyament de busseig que expedeix la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques
(FeCDas) i les qualiicacions oicials de busseig d’esbarjo que estableix el Decret
2055/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula l’exercici d’activitats subaquàtiques,
d’acord amb el que s’estableix a continuació:
el nivell de la FeCDas de bussejador una estrella correspon a la qualiicació
oicial de bussejador esportiu de 2a classe.
el nivell de la FeCDas de bussejador dues estrelles correspon a la qualiicació
oicial de bussejador esportiu de 2a classe.
el nivell de la FeCDas de bussejador tres estrelles correspon a la qualiicació
oicial de bussejador esportiu de 1a classe.
el nivell de la FeCDas d’instructor una estrella correspon a la qualiicació oicial
de bussejador monitor esportiu.
el nivell de la FeCDas de guia de grup correspon a la qualiicació oicial de
bussejador monitor esportiu.
el nivell de la FeCDas d’instructor dues estrelles correspon a la qualiicació
oicial de bussejador instructor esportiu.
Article 2
2.1 Per tal de fer efectives les esmentades equivalències, la Federació Catalana
d’Activitats Subaquàtiques haurà de presentar a la Direcció General de Pesca i Acció
Marítima la documentació que acrediti que les persones sol·licitants d’equiparacions
entre les seves qualiicacions FeCDas i les respectives qualiicacions oicials de
busseig, han realitzat i superat els cursos FeCDas corresponents, d’acord amb els
estàndards presentats a la Direcció General de Pesca i Acció Marítima.
2.2 D’acord amb aquesta documentació, i amb la sol·licitud prèvia dels interessats, la Direcció General de Pesca i acció marítima expedirà les qualiicacions
oicials de busseig corresponents.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga l’Ordre ARP/30/2006, de 10 de febrer, per la qual s’estableixen les
equivalències entre qualiicacions oicials de busseig d’esbarjo i les qualiicacions
de busseig esportiu de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (DOGC
núm. 4576, de 20.2.2006).
Barcelona, 13 de maig de 2008
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
(08.134.142)
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DEPARTAMENT
DE TREBALL
RESOLUCIÓ
TRE/1457/2008, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament dels Prats de
Rei per al període de l’1.11.2007 al 31.10.2010 (codi de conveni núm. 0814852).
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament
dels Prats de Rei, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors
el dia 12 de novembre de 2007, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2
i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981,
de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del
Departament de treball, modiicat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre,
de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral
de l’Ajuntament dels Prats de Rei per al període de l’1.11.2007 al 31.10.2010 (codi
de conveni núm. 0814852) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del
Departament de Treball a Barcelona.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.
Barcelona, 18 de febrer de 2008
ELISENDA GIRAL I MASANA
Directora dels Serveis Territorials a Barcelona
Transcripció literal del text signat per les parts
CONVENI
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament dels Prats de Rei
CAPÍTOL 1
Part general
Article 1
Àmbit funcional i parts concertants
1. L’objecte d’aquest Conveni col·lectiu és:
a) Regular les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament dels
Prats de Rei.
b) la uniicació de la normativa reguladora de les condicions de treball de tot
el personal al servei de l’Ajuntament dels Prats de Rei, d’acord amb la normativa
vigent.
c) establir un règim de classiicació comú amb els mateixos criteris retributius
per a tot el personal al servei de l’Ajuntament dels Prats de Rei.
d) L’assimilació del règim jurídic del personal laboral al del personal funcionari
en tot el que permeti la seva especial naturalesa i condició, de conformitat amb la
normativa vigent.
2. Les parts concertants són el representant legal dels treballadors de l’Ajuntament dels Prats de Rei, com a part laboral, i el representant de l’Ajuntament dels
Prats de Rei.
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