Barcelona, 15 febrer de 2021.

EQUIP MÍNIM DE BUSSEIG PER A TREBALLS MENORS EN PORTS I DÀRSENES ESPORTIVES

L’1 de juliol de 2020 va entrar en vigor el Reial Decret 550/220, de 2 de juny pel qual es
determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig.
El RD 550/2020 introdueix la novetat que, en el supòsit de busseig professional en profunditats
menors a vuit metres, el personal mínim de busseig pugui ser de tres membres, que seran un
cap d'equip i dos bussejadors en l'aigua. L'operació de busseig es durà a terme sota la permanent
supervisió visual del cap d'equip sobre els dos bussejadors en l'aigua, i respectant les limitacions
del busseig professional en tècnica d'autònom.
Una disposició similar es fa per als treballs en tècnica de subministrament en superfície. “En
profunditats menors a vuit metres el personal mínim de busseig podrà ser de tres membres, que
seran un cap d'equip, un bussejador en l'aigua i un ajudant del bussejador, que controlarà
l'umbilical en tot moment”.
El criteri excepcional de personal mínim de 3 membres té nombroses excepcions i limitacions.
En tècnica d'autònom no podran realitzar-se les següents operacions o actuacions:
a) Immersions nocturnes o amb visibilitat reduïda on la il·luminació artificial no permeti
la supervisió visual permanent del bussejador.
b) Operacions d'obra hidràulica, salvament i reflotament. Únicament podrà emprar-se
la tècnica de busseig autònom per a la inspecció de l'avançada de les operacions.
c) Operacions en obra viva d'embarcacions, artefactes flotants o plataformes d'eslora
major de 14 metres.
d) Immersions pròximes a zones en la qual existeixin aspiracions que puguin atrapar al
bussejador.
e) Immersions amb el risc d'atrapament.
f) Immersions en entorns en els quals operin embarcacions o maquinària alienes a
l'activitat de treball, o s'estiguin duent a terme moviments de càrrega suspesa pròxims
a la zona de busseig.
g) Immersions en espais confinats.
h) Immersions en les quals no estigui lliure l'ascens directe a superfície.
i) Aigües contaminades.
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Per a operacions en tècnica de subministrament en superfície en profunditats menors de 8
metres, i per 3 membres, s'hauran de respectar les següents limitacions:
a) No podran realitzar-se immersions nocturnes.
b) No podran realitzar-se operacions d'obra hidràulica, salvament i reflotament.
c) No podran realitzar-se immersions on el control de la mateixa no estigui en terra.
d) No podran realitzar-se operacions en obra viva d'embarcacions, artefactes flotants o
plataformes d'eslora major 14 metres.
e) No podran realitzar-se immersions que es realitzin pròximes a aspiracions que puguin
atrapar al bussejador.
f) No podran realitzar-se immersions amb el risc d'atrapament.
g) No podran realitzar-se immersions en entorns on es trobi operant embarcacions o
maquinàries, o s'estiguin duent a terme moviments de càrrega suspesa pròxims a la
zona de busseig.
h) No podran realitzar-se immersions en espais confinats.
i) No podran realitzar-se immersions on no estigui lliure l'ascens directe a superfície.
j) Únicament podran realitzar-se treballs amb eines manuals o autònomes, la unitat de
potència de les quals no es trobi en superfície.
En el breu període de vigència del RD 550/2020, ja han sorgit dubtes d’interpretació, sobretot la
discordança entre els requeriments mínims fixats pel RD 550/2020 i les normes de seguretat en
activitats subaquàtica incloses en el Conveni Col·lectiu de busseig professional i medis
hiperbàrics.
Mitjançant la present, informar-vos que la Direcció General de la Marina Mercant i el Capità
Marítim de Barcelona han comunicat que en aquells casos que es facin treballs menors de
busseig, en els ports i dàrsenes esportives, a l’hora de determinar el nombre de bussejadors
mínims que han de submergir-se a realitzar la tasca, sempre que es facin en profunditats menors
de 8 metres, interpreten que serà d’aplicació allò establert en el Reial decret llei 550/2020, de 2
de juny, pel qual es determinen les condicions de seguretat per les activitats de busseig, en
concret l’article 28.2 i 33.2 que especifica que ”En profunditats inferiors a vuit metres el personal
mínim de busseig pot ser de tres membres, que són un cap d’equip i dos bussejadors a l’aigua.
L’operació de busseig s’ha de portar a terme sota la supervisió visual permanent del cap d’equip
sobre els dos bussejadors a l’aigua, i respectant les limitacions del busseig professional en tècnica
d’autònom”.
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Per tant, en els casos que es realitzin treballs en profunditats menors de 8 metres, prevaldria el
que determina el Reial Decret Llei 550/2020 per sobre del que determina les normes de
seguretat subaquàtiques del conveni col·lectiu de busseig professional i medis hiperbàrics, és a
dir, l’equip mínim de bussejadors per normativa seran tres en lloc de cinc membres. Formar
equips de cinc bussejadors en aquests casos suposarà un cost innecessari pel concessionari en
que es realitzin els treballs.
Restem com sempre a la vostra disposició per qualsevol comentari o aclariment sobre el
particular.
Ben cordialment.
BARCELONA ADVOCATS I ASSESSORS, S.L.P
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