
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5604 – 9.4.2010 27939

Disposicions

RESOLUCIÓ
AAR/1014/2010, de 6 d’abril, per la qual s’estableixen les equivalències entre quali-
icacions oicials de busseig d’esbarjo i les qualiicacions de busseig d’International 
Diving Educators Association (IDEA).

Mitjançant l’Ordre d’1 de juny de 2000 (DOGC núm. 3156, de 7.6.2000) es van 
establir els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l’obtenció 
d’equiparacions entre les qualificacions de l’ensenyament de busseig de les entitats 
no federatives i les qualificacions oficials de busseig d’esbarjo.

Per Resolució ARP/2876/2003, de 28 d’agost, es van establir les equivalències 
entre qualificacions oficials de busseig d’esbarjo i les qualificacions de busseig de 
Buceo Mistral, SI, International Diving Educators Association (IDEA).

Examinada la sol·licitud presentada pel president d’Idea España (IDEA), actual 
denominació de l’entitat Buceo Mistral, SI, International Diving Educators Asso-
ciation (IDEA); de subrogació de l’entitat jurídica i modificació d’equivalències 
presentada per Idea España (IDEA), d’acord amb el procediment que estableix 
l’article 3 de l’Ordre d’1 de juny de 2000, i d’acord amb el que disposa l’article 4 de 
l’esmentada disposició.

RESOLC:

Article 1
Es determinen les equivalències entre les qualificacions del sistema d’ensenya-

ment de busseig que expedeix Idea España, i les qualificacions oficials 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 bussejador una estrella IDEA (IDEA 1 Star System) correspon a la 
qualificació oficial de bussejador esportiu de 2a classe.

El nivell de bussejador màster IDEA (Divemaster IDEA) correspon a la qualifi-
cació oficial de bussejador esportiu de 1a classe.

El nivell d’assistent d’instructor IDEA (Assistant Instructor IDEA) correspon a 
la qualificació oficial de bussejador monitor esportiu.

El nivell d’instructor IDEA (Instructor IDEA) correspon a la qualificació oficial 
de bussejador instructor esportiu.

Article 2
2.1 Per tal de fer efectives les esmentades equivalències Idea España ha de 

presentar a la direcció general competent en matèria de pesca i acció marítimes 
documentació que acrediti que les persones sol·licitants d’equiparacions entre les 
seves qualificacions IDEA i les respectives qualificacions oficials de busseig han 
realitzat i superat els cursos IDEA corresponents.

2.2 D’acord amb aquesta documentació, i amb la sol·licitud prèvia dels interes-
sats, la direcció general competent en matèria de pesca i acció marítimes expedirà 
les qualificacions oficials de busseig corresponents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga la Resolució ARP/2876/2003, de 28 d’agost, per la qual s’estableixen 
les equivalències entre qualificacions oficials de busseig d’esbarjo i les qualifica-
cions de busseig de Buceo Mistral, SI, International Diving Educators Association 
(IDEA) (DOGC núm. 3977, de 30.9.2003).
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