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PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ AMB ELS CENTRES
DE BUSSEIG ESPORTIU

1er: OBJECTE - Establir una col·laboració mútua per tal d’impulsar el busseig a
Catalunya i facilitar als aficionats l’aprenentatge i, posteriorment, la possibilitat de practicar
l’activitat amb seguretat i sentit de la mesura en funció d’unes normes d’actuació
coordinades per la FECDAS amb la col·laboració de les Associacions de Centres de
Busseig a fi de garantir la uniformitat dels nivells i els criteris pel que fa a l’ensenyament i el
comportament en l’entorn subaquàtic.
2on DEFINICIÓ - Es consideren centres de busseig esportiu aquelles empreses de servei
amb ànim de lucre regentades per persones, societats o entitats dedicades a la pràctica del
busseig en l’àmbit esportiu-recreatiu , sigui quina sigui la nacionalitat dels seus usuaris.
Els centres de busseig esportiu poden oferir als seus usuaris qualsevol servei relacionat amb
el busseig esportiu-recreatiu, incloses la seva divulgació i la seva pràctica i el seu
ensenyament en funció dels mètodes reconeguts i avalats per la FECDAS.
Qualsevol entitat que vulgui exercir l’ensenyament del busseig i que no estigui inscrita a la
FECDAS com a centre de busseig esportiu haurà d’estar reglamentada com a Club.
Els centres de busseig esportiu col·laboradors dependran de la FECDAS i duran a terme
els tràmits administratius a través d’aquesta Federació.
3er HISTÒRIA - Pocs anys després de l’inici del busseig amb escafandre autònom a
l’Estat espanyol, van començar a establir-se, fonamentalment en zones amb afluència
turística, establiments dedicats a facilitar als seus clients la possibilitat de practicar el busseig
amb embarcacions i material a propòsit i amb guies experimentats que garantien
immersions en llocs de bellesa rellevant.
Amb el pas dels anys , aquests centres han proliferat, principalment en les zones turístiques,
i han fomentat aquest esport en àrees que reuneixen les condicions idònies per a la pràctica
del submarinisme.
4rt ENSENYAMENT- Si bé l’activitat en de l’ensenyament és secundària en bona part
dels centres de busseig, és obvi que tant per la seva experiència empresarial com per la
possibilitat de dur-lo a terme, especialment en temps de vacances, els centres de busseig
poden dur a terme una tasca de promoció molt àmplia perquè poden facilitar enormement
l’accés als estadis de la iniciació.
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La FECDAS ofereix als seus centres col·laboradors la possibilitat d’exercir l’ensenyament
amb la implicació de personal docent amb titulacions FEDAS/CMAS. Els centres
col·laboradors podran obtenir de la FECDAS el material didàctic necessari així com els
impresos i altres elements de control.
A més, els clubs poden contractar els seus serveis pel que fa a material i instal·lacions per a
realitzar, amb els seus propis instructors, les pràctiques d’ensenyament dels nivells per als
quals estiguin autoritzats.
5 TÍTOLS - Tant el personal que realitzi les classes teòriques com les pràctiques haurà
d’estar en possessió d’un títol docent FEDAS/CMAS adient per al nivell de la tasca que
realitzi.
En el cas de les immersions amb bussejadors ja titulats, el guia o els guies que els
condueixin sota l’aigua hauran de tenir com a mínim el mateix nivell que ells. Els guies de
bussejadors 1 Estrella hauran de tenir com a mínim el títol de bussejador 3 Estrelles.
La tasca docent dels centres de busseig esportiu serà reconeguda per la FECDAS sempre
que es desenvolupi segons les normes i els reglaments de l’Escola Catalana de Busseig
Autònom Esportiu (ECBAE).
Els títols de bussejador FEDAS/CMAS que els instructors dels centres de busseig esportiu
atorguin als alumnes que hagin seguit satisfactòriament el procés d’aprenentatge seran
tramitats per la FECDAS sempre que s’hagi utilitzat el material didàctic que aquesta
subministra.
L’instructor responsable de cada bussejador, en el moment d’expedir a la FECDAS la
documentació corresponent per a la seva tramitació, ha de lliurar al nou bussejador el
carnet provisional correctament complimentat.
6è RECONEIXEMENT INTERNACIONAL - Els títols expedits per la FECDAS,
gràcies a l’acord amb la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS) tenen
validesa com a títols FEDAS/CMAS. Aquesta validesa abasta els 101 Estats que
actualment reconeixen els títols CMAS.
7è INSTAL·LACIONS - Els centres de busseig esportiu han de disposar de material amb
suficient qualitat i quantitat per al desenvolupament satisfactori de la seva activitat. Tot el
material ha de complir les normes legals dictades per les autoritats competents en cada cas.
8è NORMES DE ACTUACIÓ - Quant a la seva activitat , aquesta també haurà de
cenyir-se a les normes dictades per l’autoritat competent pel que fa a les normes de
seguretat a la mar, a les dictades per l’autoritat competent pel que fa a les normes de
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seguretat en activitats d’ busseig i a les establertes per la FECDAS en tot el que faci
referència a programes i mètodes d’ensenyament reconeguts per la FEDAS i la CMAS.
9è CONTROL - La FECDAS podrà exercir un control sobre els centres de busseig
esportiu pel que fa a l’ensenyament de cursos FEDAS/CMAS.
Els centres de busseig han de guardar durant 3 anys les llistes d’embarcament en què
constaran els noms, la titulació i el número d’assegurança federativa de tots els que utilitzin
els seus serveis, ja siguin alumnes o bussejadors titulats.
10è ZONES D’ACTUACIÓ - Els centres de busseig esportiu desenvoluparan les seves
activitats dins de les zones que autoritzi l’autoritat competent . S’han d’atenir estrictament a
les profunditats màximes autoritzades per a cada nivell d’usuari i han de fer una atenció
especial en les zones en què es desenvolupin tasques d’ensenyament.
En l’ensenyament per al nivell 1 Estrella, han de procurar que les pràctiques en aigües
tancades es realitzin o bé en una piscina o bé en una cala perfectament arrecerada, amb
aigües clares i convenientment abalisada per evitar la circulació d’embarcacions i nedadors
al seu interior.
11è NORMES DE SEGURETAT - Hauran de complir estrictament les disposicions
vigents sobre les normes de seguretat en activitats de busseig dictades per la Secretaria
General de Pesca Marítima i per qualsevol altre organisme competent. A més, el
responsable de cada activitat haurà de tenir sempre a l’abast les normes d’actuació i
d’evacuació per als casos d’accident en una llista amb els noms, llocs de localització i
números de telèfon de :
1 - Metge local
2 - Metge especialista en busseig
3 - Centre Assistencial
4 - Cambra hiperbàrica
5 – Ambulància
6 – Helicòpter
7 – Federació
8 – Segur
9 - Altres dades d’interès
Cada centre ha de tenir sempre a punt el seu sistema d’evacuació i ha de fer amb una
freqüència suficient les comprovacions necessàries. És aconsellable que els centres
emplaçats en una mateixa població s’organitzin conjuntament i intentin comptar amb la
col·laboració dels organismes locals per aconseguir un servei de seguretat que tingui la
màxima eficiència .
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12è PROMOCIÓ - Els centres de busseig que col·laboren amb la FECDAS podran
exhibir a les seves instal·lacions, en els seus impresos i en la seva publicitat els escuts de la
FECDAS i la CMAS amb les paraules “Centre col·laborador”.
Pel que fa a la promoció exterior, la FECDAS oferirà als seus centres col·laboradors
l’edició de publicacions d’emissió conjunta com ara fulletons, guies de busseig, cartells,
videoclips de promoció, banderes, etc. També oferirà la participació conjunta en estands de
promoció en salons nàutics i fires especialitzades de l’Estat espanyol i l’estranger així com
el foment d’accions de promoció realitzades per ens oficials.
La FECDAS posarà a disposició dels centres col·laboradors material de promoció per a la
venda com ara distintius, clauers, samarretes, gorres, tovalloles, xandalls, samarretes, etc.
amb els anagrames de la FECDAS i/o la CMAS.
13è ASSEGURANCES - Per poder desenvolupar la seva activitat, els centres
col·laboradors hauran de disposar de cobertures adequades d’assegurances d’accidents. No
hauran d’admetre a cap bussejador que no disposi de cobertura personal d’assegurança
d’accidents i responsabilitat civil. En cas que el bussejador no tingui aquests assegurança, el
centre de busseig pot optar per contractar-li una de les modalitats d’assegurança FECDAS.
14è ASSEGURANÇA FEDERATIVA - Els centres col·laboradors podran tramitar
l’assegurança federativa de qualsevol bussejador que no en tingui, que utilitzi els seus
serveis i que no pertanyi a cap club afiliat a la FECDAS. En el cas dels estrangers/eres que
no pertanyin a una organització reconeguda per la CMAS, se’ls proveirà amb una
assegurança FECDAS. És obligatori tramitar l’assegurança federativa FECDAS si un/a
alumne/a realitza un curs FEDAS/CMAS.
Si el centre col·laborador contracta la totalitat de les seves assegurances individuals amb la
FECDAS, serà beneficiari de les prestacions de Responsabilitat Civil previstes en la pòlissa
col·lectiva que la FECDAS manté amb l’asseguradora amb què es relaciona. Així, es dóna
acompliment als requisits sobre assegurances requerits en el Decret 54/2000 del
departament d’ Agricultura , Ramaderia i Pesca. La FECDAS emetrà el certificat
corresponent a aquesta situació. En el cas contrari, només s’asseguraran els esportistes que
el centre contracti individualment.
15è AFILIACIÓ - Per afiliar-se a la FECDAS, el centre ha de remetre a la Federació
fotocòpies de la seva autorització com a centre d’immersió emesa pel DARP de la
Generalitat de Catalunya.
La col·laboració començarà el dia de la signatura del contracte per part de la FECDAS i
finalitzarà el 31 de desembre de l’any en curs . Aquesta col·laboració es renovarà anualment
de forma automàtica a través de la tramesa a la FECDAS de l’informe d’activitat (veure
Annex) correctament complimentat.
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La col·laboració dels centres de busseig esportiu amb la FECDAS serà
gratuïta amb la condició que tot el personal adscrit a ell que participi directament en les
activitats de busseig estigui en possessió de l’assegurança federativa anual vigent.
El contracte es podrà rescindir:
- Lliurement per qualsevol de les dues parts mitjançant notificació per escrit amb una
anterioritat mínima de dos mesos en relació al seu venciment.
- Per cessament de l’activitat del centre.
- En no haver tramès l’informe d’activitats després del segon requeriment.
16è RESPONSABILITATS - Els centres de busseig esportiu han d’actuar en tot moment
dins de les normes i disposicions oficials . La transgressió d’aquestes normes ja dóna lloc a
una responsabilitat que pot ser objecte d’expedient per part de l’autoritat competent en
cada cas.
Si es produís un accident per no haver respectat les normes vigents, el centre i el seu
personal serien responsables i podrien ser objecte de demanda per part de l’autoritat
judicial i dels perjudicats.
En el cas que la FECDAS detecti alguna irregularitat en el centre de busseig associat pel
que fa a l’ensenyament del busseig, podrà incoar un expedient al centre o a les persones
responsables d’acord amb el reglament de Disciplina Esportiva.

......................................................................, a ....... de...................................del 20.....
Per la FECDAS

Pel Centre de Busseig

Signatura i segell

Signatura i segell
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