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D EPA RTA MENT
D ’A GRICU LTU RA ,
RA MA D ERIA I PESCA
D ECRET
54/2000, de 26 de gener, pel qual s’estableixen els
requerim ents m ínim s per al funcionam ent dels
centres d’im m ersió.

A questa autorització podrà ser revocada
per incompliment de les normes que estableix
aquest D ecret.

A tesa la configuració de la costa i el clima de
Catalunya, hi ha una gran tradició de pràctica
de les activitats de busseig. A questa tradició,
lligada al desenvolupament turístic del país, ha
facilitat la creació de centres d’immersió que,
establerts arreu de Catalunya, ofereixen serveis
de busseig d’esbarjo.

A rticle 3
R egistre i identificació
E s crea en el si de la D irecció G eneral de
Pesca i A fers Marítims un registre on s’inscriuran tots els centres autoritzats i on hi constarà
el tipus de servei que presten.
Q ualsevol modificació de les dades que hi
constin ha de ser comunicada a la D irecció G eneral de Pesca i A fers Marítims.

La diversitat dels serveis que s’ofereixen i les
diferents figures jurídiques en què s’han constituït els centres d’immersió fan necessari establir
una normativa de requeriments mínims que
unifiqui criteris i garanteixi la seguretat dels
usuaris i el respecte a l’entorn i als recursos
marins.
Mitjançant el Decret 4/1994, d’11 de gener, es
regula l’Escola Catalana de l’Esport i la formació
i les titulacions dels tècnics de l’àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials.
E l R eial decret 901/1995, de 2 de juny, traspassa a la Generalitat de Catalunya les funcions
i els serveis de l’Administració de l’Estat corresponents a l’autorització i l’obertura de centres
i a la realització i el control d’exàmens per a l’accés a titulacions esportives subaquàtiques, així
com a l’expedició de títols esportius que habilitin per a l’exercici d’aquestes activitats.
E l D ecret 209/1995, d’11 de juliol, assigna
aquestes funcions i serveis traspassats al Departament d’A gricultura, R amaderia i Pesca.
D’acord amb el Reial decret 1913/1997, de 19
de desembre, pel qual es configuren com a ensenyaments de règim especial els que condueixen a l’obtenció de titulacions de tècnics esportius, s’aproven les directrius generals dels títols
i dels corresponents ensenyaments mínims.
E n exercici de les funcions i els serveis traspassats es considera convenient establir la regulació aplicable als centres d’immersió;
D ’acord amb l’informe de la Comissió Jurídica A ssessora;
A proposta del conseller d’A gricultura, R amaderia i Pesca i d’acord amb el G overn,
D E CR E TO :
C A PÍTO L 1
D isposicions generals
A rticle 1
Centres d’im m ersió
E s consideren centres d’immersió aquells
centres que es dediquen a la realització de sortides al mar amb immersió i/o a l’ensenyament
del busseig d’esbarjo.
A rticle 2
A utoritz acions
Les persones físiques o jurídiques que vulguin
exercir la seva activitat com a centres d’immersió
han de sol·licitar autorització prèvia a la Direcció
G eneral de Pesca i A fers Marítims, sens perjudici de la resta d’autoritzacions que calguin per
a l’exercici de l’activitat. Juntament amb la sol·licitud han de presentar la documentació que es
relaciona a l’annex 1.

A rticle 4
A ssegurança
4.1 E ls centres d’immersió han de tenir
coberta la responsabilitat imputable directa,
solidàriament o subsidiàriament, davant els
submarinistes usuaris dels serveis dels centres
d’immersió o d’altres persones, per danys corporals i perjudicis econòmics que siguin conseqüència d’aquests danys corporals ocasionats
per l’activitat del centre d’immersió. La quantitat mínima a cobrir serà de 100 milions de
pessetes per sinistre i en el cas que s’estableixi
un sublímit per víctima, aquest no podrà ser
inferior a 25 milions de pessetes. Si s’estableixen franquícies aniran a càrrec del contractant
de l’assegurança. E s faculta el D epartament
d’A gricultura, R amaderia i Pesca per actualitzar periòdicament aquestes quantitats.
4.2 E ls centres d’immersió han d’exigir a
qualsevol bussejador que participi en les activitats d’immersió organitzades pel centre, que
disposi d’una assegurança que cobreixi la seva
responsabilitat per danys corporals i perjudicis
econòmics que en siguin conseqüència, ocasionats per la seva activitat com a bussejador i d’una
assegurança per mort i per accident que cobreixi
les despeses de trasllat, mèdiques i hospitalàries
dels accidents de busseig i disbàrics, d’acord amb
el que estableix el R eial decret 849/1993, de 4
de juny, pel qual es determinen les prestacions
mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.
En el cas que el bussejador no disposi d’aquesta
assegurança, el centre d’immersió haurà de
poder-n’hi oferir.
A rticle 5
N orm es de seguretat
Els centres d’immersió estan obligats al compliment de la normativa vigent sobre seguretat
en matèria de busseig.
A rticle 6
Inspecció
La D irecció G eneral de Pesca i A fers Marítims podrà inspeccionar els centres d’immersió
amb la finalitat de comprovar que s’ajusten a la
normativa vigent.

C A PÍTO L 2
O rganitz ació i realitz ació de sortides a la m ar
am b im m ersió
A rticle 7
R equisits
E ls centres que es dediquin a l’organització
i la realització de sortides a la mar amb immersió
han de complir els requisits que s’especifiquen
als articles següents.

A rticle 8
D irecció tècnica
8.1 Cada centre d’immersió comptarà, dins
la seva estructura, amb un director tècnic que
estarà en possessió de la qualificació oficial d’instructor de busseig.
És responsabilitat del director tècnic del centre d’immersió:
a) Vetllar pel compliment de la normativa de
seguretat vigent en matèria de busseig.
b) Preparar i activar els plans d’emergència
i d’evacuació necessaris en cas d’accident.
c) A tendre i administrar els primers auxilis
i/o el suport vital als accidentats fins a rebre
atenció per personal sanitari.
d) R evisar i controlar el bon estat, en tot
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 tècnic
es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent pel que fa a revisions periòdiques
dels equips i dels materials per part dels organismes oficials competents.
e) Impedir la immersió a totes aquelles persones que, per circumstàncies particulars, aquesta activitat els pugui ser manifestament perillosa.
8.2 Tot el personal tècnic de busseig del
centre d’immersió tindrà la qualificació oficial
de busseig que correspongui, segons les activitats a desenvolupar, d’acord amb la normativa
vigent.
8.3 Tot el personal tècnic de busseig del
centre ha d’estar en possessió de la qualificació
de primers auxilis d’acord amb la normativa que
reguli l’atenció sanitària immediata. A més, el
centre ha de comptar amb personal que posseeixi l’acreditació d’haver realitzat cursos de
primers auxilis amb oxigen per a accidents de
busseig, que estarà present als llocs d’immersió,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 9
d’aquest D ecret.
A rticle 9
Im m ersions
9.1 La realització de les immersions organitzades pel centre d’immersió ha de ser supervisada en tot moment, en el lloc de la immersió,
bé sigui en superfície o sota l’aigua, per personal tècnic de busseig del centre.
9.2 D urant la immersió s’ha de garantir la
presència en superfície, al lloc de la immersió,
de personal del centre qualificat en primers
auxilis i primers auxilis amb oxigen per a accidents de busseig, preparats amb l’equip adient,
incloent l’equip de subministrament d’oxigen i
les reserves que es determinen a l’article 10.2 per
tal d’intervenir en qualsevol emergència.
A rticle 10
E m barcacions
10.1 Les embarcacions que s’utilitzin per
realitzar sortides a la mar amb immersió han
d’estar degudament despatxades, complir els
requeriments de la normativa vigent de transport marítim, i ser adequades per al transport
de les persones, amb un fàcil accés per als bussejadors tant a l’entrada com a la sortida de l’aigua. Les embarcacions auxiliars han de complir
amb la normativa vigent de seguretat marítima.
10.2 L’embarcació disposarà a bord, a més
de tot allò preceptiu d’acord amb la normativa
de seguretat marítima, del següent:
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a) Equip respiratori de reserva per a busseig
autònom.
b) U n equip de subministrament d’oxigen
respirable, normobàric, que permeti una desnitrogenització eficaç en accidents de busseig, amb
concentracions inspiratòries com a mínim de
l’ordre del 80% . A quest equip permetrà el subministrament d’oxigen tant en respiració espontània de l’accidentat, com en el cas d’aturada
respiratòria mitjançant elements que permetin
l’aportament eficaç d’oxigen suplementari durant la maniobra de reanimació respiratòria o
cardiorespiratòria.
A mb l’equip s’inclourà un manual d’utilització amb les explicacions pictogràfiques que calguin.
S’haurà de disposar de les reserves d’oxigen
suficients per garantir l’autonomia de l’equip
durant el doble de temps estimat necessari per
al trasllat de l’accidentat al centre hospitalari de
medicina hiperbàrica més proper.
c) Una farmaciola de primers auxilis, segons
la normativa vigent i que, en qualsevol cas, inclogui: gassa, apòsits estèrils i elements de subjecció, desinfectant per a ferides, sabó asèptic,
pinces i tisores, específics per al tractament de
toxines com les produïdes per meduses, anèmones, escórpores, aranyes de mar, i analgèsics.
d) Un manual senzill i actualitzat de primers
auxilis.
e) Pla d’emergències i evacuació que inclourà
una relació actualitzada i plastificada dels centres
hospitalaris amb cambres hiperbàriques disponibles, de les capitanies marítimes, de salvament
marítim, de la Creu R oja, dels cossos de seguretat i de tots aquells que puguin ser útils per a
la seguretat.
f) U n equip de comunicacions que permeti
avisar els centres d’emergència que calguin en
cas d’accident.
g) Elements de balisament i senyalització de
la zona d’immersió, d’acord amb la normativa
vigent.
A rticle 11
Conservació del m edi m arí i del patrim oni històric
E n totes les activitats dels centres d’immersió, els responsables vetllaran pel respecte al
medi marí i pel compliment de la normativa
vigent, especialment en relació a extraccions no
autoritzades, llocs de fondeig i espais qualificats
de protecció especial. També vigilaran el compliment de la legislació vigent en matèria de
conservació del patrimoni històric, especialment
pel que fa a la no-extracció de les restes arqueològiques del seu emplaçament originari.
C A PÍTO L 3
E nsenyam ent del busseig d’esbarjo
A rticle 12
Centres d’ensenyam ent del busseig
Els centres que es dediquin a impartir cursos
de busseig d’esbarjo a Catalunya han de complir el que preveuen els articles següents.
A rticle 13
Q ualificacions
Les persones que imparteixin cursos de busseig d’esbarjo han de posseir la qualificació oficial que els capaciti, d’acord amb la normativa
vigent. E l nivell de la qualificació oficial serà el
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que correspongui a les funcions a realitzar dins
els cursos de busseig d’acord amb els seus nivells
i característiques.
A rticle 14
D irector de curs
14.1 Per a cada curs que s’organitzi s’ha de
designar un director que ha d’estar en possessió de la qualificació necessària d’acord amb
l’article anterior, el qual dirigirà el curs i dictarà les normes d’actuació a la resta d’instructors
i monitors que l’assisteixin durant la seva realització.
14.2 És responsabilitat del director de curs:
a) Sol·licitar els permisos que calguin per a
la realització del curs.
b) Comprovar que la resta d’instructors,
monitors i ajudants del curs tenen la seva documentació en regla, en especial la qualificació i
la capacitació requerides, el certificat mèdic i les
assegurances d’accidents i responsabilitat a què
es refereix l’article 4 d’aquest D ecret.
c) Comprovar que tots els alumnes disposen
de la documentació necessària, en especial l’assegurança a què fa referència l’article 4 d’aquest
D ecret i el certificat mèdic.
d) Complir la normativa de seguretat vigent.
e) Preparar el pla d’emergència i d’evacuació del curs a què fa referència l’article 18.1
d’aquest D ecret.
f) Planificar la realització del curs en totes les
seves fases, establint les mesures de seguretat especials que calguin en cada classe pràctica.
g) Supervisar que en totes les classes pràctiques es respectin les especificacions del curs a
realitzar segons la qualificació de què es tracti, especialment pel que fa al nombre màxim
d’alumnes per instructor, límits de fondària i
normes de seguretat.
h) Revisar i controlar el material i els equips
utilitzats en el curs.
i) Rebutjar els alumnes candidats que, al seu
judici, no estiguin degudament capacitats per
efectuar la classe d’immersions estipulades en
el curs.
j) E n qualsevol cas observarà i verificarà el
compliment de la normativa en vigor.
A rticle 15
Capacitats i coneixem ents
Les capacitats i els coneixements del curs
bàsic o d’iniciació al busseig autònom amb aire
han d’adaptar-se als requeriments mínims que
estableix l’annex 2 d’aquest D ecret.
A rticle 16
E quipam ent individual
E ls alumnes participants en un curs de busseig estaran equipats d’acord amb les normes de
seguretat establertes a la normativa vigent. E l
material ha de complir amb la normativa vigent
pel que fa referència a seguretat i homologació.
A rticle 17
E quipam ent i m aterial col·lectiu
17.1 Per impartir els cursos de busseig d’esbarjo s’ha de disposar al lloc de les pràctiques
d’immersió del material homologat que determini la normativa de seguretat vigent i amb les
revisions periòdiques que calguin actualitzades.
A les classes pràctiques d’immersió en aigües
obertes, entenent-ne totes les que no són una
piscina, com a mínim s’ha de disposar del material que determina l’article 10.2 d’aquest D e-

cret, que s’ha de portar dins de les embarcacions dels centres que organitzen sortides al mar
amb immersió.
A quest material és obligatori, tant en el cas
de les classes pràctiques en aigües obertes que
es realitzin partint a peu des de terra, com en el
cas que se surti des d’una embarcació.
17.2 Pel que fa a les classes de teoria del
busseig, es disposarà d’una aula degudament
condicionada per donar les classes, la qual comptarà amb elements didàctics auxiliars d’ajuda
com ara projector de diapositives, transparències, pissarra, làmines, i d’altres de complementàries.
A rticle 18
Z ona de pràctiques d’im m ersió
18.1 El director del curs planificarà les classes pràctiques de manera que en tot moment hi
hagi un control tutelar adient dels participants.
E n especial es garantirà la presència en superfície, al lloc de la immersió, de personal qualificat en primers auxilis d’acord amb el que disposa l’article 8.3 d’aquest D ecret i, en el cas
d’aigües obertes, també de personal qualificat
en primers auxilis amb oxigen per a accidents
de busseig, tots preparats amb l’equip adient per
tal d’intervenir en qualsevol emergència.
La zona de pràctiques en aigües obertes ha
d’estar correctament senyalitzada d’acord amb
la normativa vigent.
No es realitzaran classes pràctiques en llocs
de pas obligatori d’embarcacions, com ara l’entrada i la sortida de ports, bocanes i canals d’accessos. A les pràctiques en aigües obertes la
fondària del lloc d’immersió no superarà la profunditat màxima determinada prèviament al
programa de la pràctica a realitzar.
Tot curs de busseig disposarà d’un pla d’emergència i evacuació específic. El director del curs
es responsabilitzarà que tots els instructors i
monitors coneguin la seva funció dins del pla i
de la seva coordinació.
El director del curs controlarà que les embarcacions auxiliars de suport per als cursos no representin cap perill per als bussejadors participants, i es tindrà cura especial amb les hèlix.
18.2 En el curs bàsic o d’iniciació al busseig
autònom amb aire s’observaran les condicions
restrictives següents:
a) Les primeres classes pràctiques s’impartiran preferentment en piscina. Si això no és
possible podran ser substituïdes per pràctiques
en mar, en aigües resguardades o confinades,
amb una profunditat màxima de 5 metres, on es
pugui aconseguir un control i una tutela dels
alumnes semblant al que s’obté en piscina.
b) No es permet l’ensenyament en zones de
gran profunditat ni allunyades de la costa.
c) No es realitzaran immersions nocturnes ni
en coves, ni quan la visibilitat horitzontal en immersió sigui inferior a 5 m.
A rticle 19
Certificat m èdic
Els alumnes han de portar, abans d’iniciar les
classes a l’aigua, un certificat mèdic d’aptitud per
al busseig d’acord amb la normativa vigent.
A rticle 20
M enors d’edat
E ls menors d’edat han de tenir autorització
paterna o del tutor per poder realitzar el curs de
busseig.
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D ISPO SICIÓ TR A NSITÒ R IA
E ls centres d’immersió actualment existents
s’han d’adequar al que estableix aquest D ecret
en el termini d’un any a comptar des de la data
de la seva publicació al D O G C.
Barcelona, 26 de gener de 2000
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
J O SE P G R A U I SE R IS
Conseller d’A gricultura, R amaderia i Pesca
A NNE X 1
—1 D ocum entació que han de presentar els
centres d’im m ersió
1.1 Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i d’inscripció en el registre corresponent.
1.2 Certificat de l’assegurança del centre
d’immersió emès per l’entitat asseguradora o pel
corredor d’assegurances, que certifiqui el número de pòlissa, el nom i el domicili de l’assegurat,
l’entitat asseguradora i els requeriments establerts a l’article 4 d’aquest D ecret que s’especifiquen a continuació:
A ctivitat assegurada: centre d’immersió subaquàtica.
O bjecte de l’assegurança: la responsabilitat
del centre d’immersió subaquàtica davant dels
submarinistes usuaris dels seus serveis o d’altres
persones, per danys corporals i perjudicis econòmics que siguin conseqüència d’aquests danys
corporals.
Suma assegurada per sinistre igual o superior a 100.000.000 de pessetes.
Sublímit (si n’hi ha) per víctima igual o superior a 25.000.000 de pessetes.
Franquícies (si n’hi ha) a càrrec del contractant de l’assegurança.
1.3 A utorització d’instal·lació de carregadors d’equips de busseig en el cas d’aquells centres que exerceixen aquesta activitat.
1.4 Còpia compulsada del despatx de les
embarcacions del centre d’immersió.
—2 D ocum entació que han de presentar els
centres d’imm ersió que es dediquin a la realitz ació de sortides a la m ar am b im m ersió
2.1 Justificant de la vinculació del director
tècnic amb el centre d’immersió, signat per
ambdues parts, o, en el cas que aquesta funció
sigui assumida pel propietari del centre, una
declaració conforme coneix les responsabilitats
que té assignades.
2.2 Còpia compulsada dels títols de busseig
i d’especialitats del director tècnic del centre i
del seu personal.
2.3 Pla d’emergències i d’evacuació amb
inclusió de la documentació acreditativa dels
mitjans d’assistència disponibles, qualificacions
del personal en primers auxilis i en primers
auxilis amb oxigen per a accidents de busseig i
relació d’equips de primers auxilis.
2.4 Memòria on figurin l’estructura de l’entitat, la descripció de les instal·lacions i les activitats a desenvolupar.
—3 D ocum entació que han de presentar els
centres d’im m ersió que es dediquin a l’ensenyam ent del busseig
3.1 Pla d’emergències i d’evacuació, d’acord
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amb el que disposa el punt 2.3 d’aquest annex 1, sens perjudici de l’existència dels plans
d’emergència i d’evacuació específics per curs
a què es refereix l’article 18.1 d’aquest D ecret.
3.2 Memòria d’acord amb el que disposa el
punt 2.4 d’aquest annex 1, on s’especifiquin els
tipus de cursos que es faran.
A NNE X 2
Capacitats i coneixem ents per adquirir durant el
desenvolupam ent del curs bàsic o d’iniciació al
busseig autònom am b aire
—1 Capacitats
Nedar en superfície amb fluïdesa, respiració
adequada i eficàcia fent servir l’equip lleuger
(ulleres, tub respiratori, aletes, cinturó de llast
i vestit isotèrmic).
Baixar en apnea amb equip lleuger, amb fluïdesa i tècnica adequada, a profunditats creixents
fins a un mínim de 3 m.
Equipar-se i desequipar-se correctament, tant
individualment com per parelles, identificant i
interpretant la missió, funcionament i prestacions dels elements i dels components dels equips
d’immersió autònoma.
Verificar l’equip propi i el del company de
forma metòdica, identificant i corregint qualsevol anomalia o maldisposició visible.
E ntrar i saltar a l’aigua amb la tècnica adequada en funció de la situació i de l’equipament.
Posicionar-se estàticament en superfície en
situació d’espera i d’atenció, amb ajut del compensador de flotabilitat.
Nedar en superfície amb coordinació de moviments i d’eficàcia, amb l’equip complert de
busseig, fent servir el tub respiratori sense utilitzar la font d’aire.
D eterminar la quantitat de llast necessari en
funció de les característiques del seu equip i dels
requeriments de la immersió.
R ealitzar i comprendre els senyals de comunicació entre bussejadors, i entre bussejadors i
superfície, a partir de codis de senyals establerts
internacionalment.
Bussejar per parelles, així com vigilar-se mútuament, i conèixer els procediments necessaris per localitzar el seu company en cas de perdre’l.
Treure’s i posar-se les ulleres de busseig sota
la superfície dominant la maniobra de buidament.
Baixar controladament amb equip complert
de busseig utilitzant procediments establerts,
compensant les pressions cada vegada que calgui.
U tilitzar amb destresa i eficàcia el seu compensador de flotabilitat en qualsevol situació,
estàtica o dinàmica, que pugui plantejar-se durant la immersió.
R espirar individualment i compartir l’aire
amb un company utilitzant una sola font d’aire, amb serenitat, seguretat i amb la freqüència
adequada, en qualsevol circumstància de la
immersió, estàtica o dinàmica.
E xecutar processos correctors d’acord amb
pautes preestablertes, en el cas que sorgeixin
incidents durant la immersió com ara: pèrdua
de llast, pèrdua de l’embocadura, inundació o
pèrdua accidental d’ulleres, esgotament de la
font d’aire i embolics.
Pujar a una velocitat adient amb rigor i seguretat.
A ssistir bàsicament els accidentats.
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—2 Coneixem ents
L’alumne ha d’assolir durant el curs els coneixements teòrics suficients i necessaris per poder
complir amb seguretat els objectius finals del
curs.
Entre altres coneixements l’alumne ha de ser
conscient, en busseig autònom, de la necessitat
d’evacuar correctament l’aire dels pulmons en
el cas extrem d’un ascens sense font d’aire.
E ls temes que s’han d’incloure al programa
lectiu són els següents:
Material i equip de busseig.
Teoria i tècnica de busseig.
Física del busseig.
Fisiologia.
Fisiopatologia del busseig.
Teories i taules de descompressió.
Primers auxilis.
Perills del busseig.
Normes de seguretat.
—3 O bjectius finals a l’acabam ent del curs
R ealitzar immersions controlades amb aire
i equips de busseig, amb seguretat i eficàcia, per
poder bussejar amb les limitacions establertes
per la seva qualificació.
E xecutar amb eficàcia, si cal, procediments
de reanimació cardiopulmonar i primers auxilis adequats al moment i al lloc de l’emergència.
Identificar conceptualment els factors tant
físics com fisiològics que es modifiquin per l’estada en immersió.
Conèixer a nivell bàsic el conjunt dels efectes de les lleis físiques d’aplicació al busseig i
saber com relacionar-los adequadament per
avaluar i quantificar bàsicament els factors, tant
físics com fisiològics, que es modifiquen durant
la immersió.
Identificar i avaluar els riscos inherents i perills potencials derivats de l’activitat del busseig,
incloent-hi factors específics com ara la malaltia descompressiva, els barotraumatismes, i ambientals com l’estat del mar, la visibilitat, les
corrents marines i el pas d’embarcacions.
(00.013.104)

*
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D EPA RTA MENT
D E TREBA LL
ORD RE
de 14 de desem bre de 1999, de m odificació de
l’Ordre de 22 de març de 1999, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per
al desenvolupam ent de l’econom ia social.
Mitjançant l’O rdre de 22 de març de 1999
(D O G C núm. 2859, de 31.3.1999) es van aprovar les bases reguladores de les subvencions per
al desenvolupament de l’economia social.
Atesa l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers
Socials de 24 de novembre de 1999, per la qual
es modifiquen determinats articles de l’O rdre
de 29 de desembre de 1998, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts i subvencions públiques amb càrrec al
programa “D esenvolupament de l’economia
social”;
A tès que l’experiència obtinguda amb l’aplicació de l’O rdre de 22 de març de 1999 ha posat de manifest la necessitat de modificar-ne
alguns punts;
A tès el que disposa el capítol 9 del D ecret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, per qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya;
Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’A dministració de la G eneralitat de
Catalunya, amb els informes previstos de l’A ssessoria Jurídica i la Intervenció D elegada i
d’acord amb les atribucions que m’han estat
conferides,
O R D E NO :
A rticle únic
E s modifiquen els apartats 20, 23, 25.1 i 29 i
s’addiciona un tercer punt a l’apartat 27 de l’annex 1 de l’O rdre de 22 de març de 1999, per la
qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de l’economia
social, que queden redactats de la manera següent:
“Programa F): activitats de formació, difusió
i foment de l’economia social
—20 Q uantia
E n qualsevol cas, es podrà subvencionar fins
al cent per cent del cost de les activitats esmentades anteriorment, en funció de les circumstàncies de cada activitat i de les disponibilitats pressupostàries, per un import màxim de 14.000.000
de pessetes (84.141,70 euros). A questa quantia
es podrà incrementar amb les quantitats que
aporti el Fons Social E uropeu, en concepte de
cofinançament.
Programa G ): activitats de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals
—23 Q uantia
L’import de la subvenció no podrà superar els
40.000.000 de pessetes (240.404,84 euros) per entitat associativa.
—25 Sol·licituds i docum entació general
25.1 Les sol·licituds de les subvencions regulades en aquestes bases es presentaran a les
delegacions territorials del Departament de Treball: Servei d’E ntitats d’E conomia Social i
A utoempresa de la D elegació Territorial de
Barcelona, c. Parc de l’E stació del Nord, s/n,
edifici Marina, 08018 Barcelona; a les delegacions territorials del D epartament de Treball: c.
R utlla, 69-75, 17003 G irona; c. G eneral Britos,

3, 25007 Lleida; c. A ntoni R ovira i Virgili, 2,
43002 Tarragona, o en qualsevol de les formes
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
—27 Criteris valoratius
27.3 Els ajuts i subvencions a empreses, previstos en els programes A , B, C, D i E d’aquesta
Ordre s’atorgaran en tot cas sotmesos a les condicions establertes a la Comunicació de la Comissió E uropea relativa als ajuts de m inim is
(D iari Oficial de les Com unitats Europees C 68,
de 6 de març de 1996).
—29 Term ini per com plir l’activitat
E l termini per complir l’activitat estarà comprès entre l’endemà de la data de finalització de
la convocatòria de l’exercici anterior i la data de
finalització de la convocatòria de l’exercici actual.”
D ISPO SICIÓ FINA L
Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació al D O G C.
Barcelona, 14 de desembre de 1999
L LU ÍS F R A NCO I SA LA
Conseller de Treball
(99.348.018)

ORD RE
de 2 de febrer de 2000, per la qual es garanteix
el servei essencial d’assistència sanitària que dóna
l’em presa Servei Coordinador d’Urgències de
B arcelona, SA -061, en l’àm bit de la ciutat de
B arcelona.
Vista la comunicació de convocatòria de vaga
dels representants dels treballadors de l’empresa
Servei Coordinador d’Urgències de Barcelona,
SA -061 (SCU BSA -061), i que es durà a terme
durant els dies següents: 6 de febrer de 2000, de
9 a 11 h i de 19 a 21 h; 7 de febrer de 2000, de 4
a 6 h, de 9 a 11 h i de 19 a 21 h; 8 de febrer de
2000, de 4 a 6 h; 10 de febrer de 2000, de 9 a 11
h i de 19 a 21 h; 11 de febrer de 2000, de 4 a 6 h;
13 de febrer de 2000, de 9 a 11 h i de 19 a 21 h;
14 de febrer de 2000, de 4 a 6 h, de 9 a 11 h i de
19 a 21 h; 15 de febrer de 2000, de 4 a 6 h; 17 de
febrer de 2000, de 9 a 11 h i de 19 a 21 h; 18 de
febrer de 2000, de 4 a 6 h; 20 de febrer de 2000,
de 9 a 11 h i de 19 a 21 h; i 21 de febrer de 2000,
de 4 a 6 h;
A tès que el servei que realitza l’empresa
SCU BSA -061 dedicada a l’atenció mèdica i al
trasllat de pacients en les emergències mèdiques
les 24 hores al dia durant 365 dies a l’any, i les
urgències mèdiques domiciliàries de 17 h a 8 h
els dies laborals i les 24 hores els dies festius i
diumenges en l’àmbit de la ciutat de Barcelona,
cal considerar-lo com un servei essencial per a
la comunitat, i que la seva interrupció afectaria
drets i béns constitucionalment protegits com és
el de la salut i el de la vida, dret que és el primer
entre els fonamentals, tal com disposen els articles 15 i 43 de la Constitució espanyola.
Cal compatibilitzar el legítim dret de vaga
amb el manteniment dels serveis essencials, per

garantir els drets constitucionals tal com assenyalen els articles 28.2 i 37 de la Constitució
espanyola.
A tès que la vaga incideix directament en les
primeres atencions sanitàries i en el transport
de malalts i accidentats en situacions d’emergència, en la possibilitat del seu tractament mèdic
en els centres sanitaris i en les urgències mèdiques domiciliàries, tenint en compte que el dret
essencial protegible és la vida i la salut, es fa
necessari que l’autoritat governativa dicti els
serveis mínims necessaris a fi de mantenir el
servei essencial i que aquesta restricció sigui
adequada i proporcional sense menysprear el
legítim dret de vaga.
A tès que en situacions anàlogues anteriors
s’han dictat ordres en què s’ha garantit el trasllat de malalts i accidentats en els casos urgents
i les urgències mèdiques, com és l’O rdre de 25
de gener de 1994, l’Ordre de 10 de novembre de
1998 i l’O rdre de 19 de març de 1999, entre altres, i valorant que el servei que presta l’empresa
és de caràcter immediat i urgent per atendre les
emergències i urgències mèdiques, es fa del tot
necessari que els serveis mínims aplicables al cas
han de garantir el normal funcionament del
servei en les emergències i les urgències. E n
conseqüència, el personal necessari per donar
el servei ordinari en les esmentades situacions
haurà d’estar present en la situació de vaga.
A tès que les parts en conflicte no han arribat
a cap acord per a l’establiment dels serveis mínims, encara que coincideixen que aquests han
de donar la cobertura màxima al servei, tal com
consta a l’acta de 28 de gener de 2000.
A tès que s’ha demanat informe tècnic al Servei Català de la Salut -D epartament de Sanitat
i Seguretat Social- com a D epartament competent en matèria de sanitat, en el qual es fa constar
la necessitat de fixació de serveis mínims que
garanteixin en tot moment les urgències.
A tès el que disposen els articles 28.2 de la
Constitució espanyola, 11.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 10.2 del R eial decret llei
17/1977, de 4 de març, i el D ecret 120/1995, de
24 de març, de la Generalitat de Catalunya, i les
sentències del Tribunal Constitucional 11, 26 i
33/1981; sentències de 24 d’abril i 5 de maig de
1986; 27/1989 i 42, 43, 122 i 123/1990,
O R D E NO :
A rticle 1
La situació de vaga anunciada pels treballadors de l’empresa Servei Coordinador d’Urgències de Barcelona, SA -061, per als dies 6 de febrer de 2000, de 9 a 11 h i de 19 a 21 h; 7 de febrer
de 2000, de 4 a 6 h, de 9 a 11 h i de 19 a 21 h; 8
de febrer de 2000, de 4 a 6 h; 10 de febrer de 2000,
de 9 a 11 h i de 19 a 21 h; 11 de febrer de 2000,
de 4 a 6 h; 13 de febrer de 2000, de 9 a 11 h i de
19 a 21 h; 14 de febrer de 2000, de 4 a 6 h, de 9
a 11 h i de 19 a 21 h; 15 de febrer de 2000, de 4
a 6 h; 17 de febrer de 2000, de 9 a 11 h i de 19 a
21 h; 18 de febrer de 2000, de 4 a 6 h; 20 de febrer de 2000, de 9 a 11 h i de 19 a 21 h; i 21 de
febrer de 2000, de 4 a 6 h, s’entendrà condicionada al manteniment de serveis mínims següents:
100% del personal dedicat a emergències i a
urgències.

