
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims 
Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
de la licitació: Impartició de diversos mòduls professionals del cicle formatiu de grau 

mitjà de tècnic/a en operacions subaquàtiques i hiperbàriques 
 

Objecte: impartir els continguts teòrics i pràctics dels mòduls professionals MP1 Intervenció 
hiperbàrica amb aire i nitrox, MP2 Instal·lacions i equips hiperbàrics, i MP3 Reparacions i 
reflotaments del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en operacions subaquàtiques i 
hiperbàriques segons els continguts curriculars descrits en annex.  

1. PRESSUPOST: 128.959,71 euros. 

2. DURADA: De Dilluns a divendres entre els dies 15 de gener de 2016 i 2 de juny de 2016 
(ambdós inclosos), de les 08:00 a les 14:30 (amb mitja hora de descans entre les 11:00 i les 
11:30) totalitzant 528 hores distribuïdes de la següent manera: 

 2.1 Mòdul 1: 264 hores, 153 hores teòriques i 111 hores pràctiques, 4 unitats 
formatives, durant 44 dies entre el dia 15 de gener de 2016 i el dia 29 de març de 2016 
(ambdós inclosos i excloent els dies 1 al 3 de febrer i 21 al 28  de març de 2016). 

 2.2 Mòdul 2:  165 hores, 99 hores teòriques i 66 hores pràctiques, 3 unitats formatives, 
durant 28 dies entre el dia 30 de març de 2016 i el dia 06 de maig de 2016 (ambdós 
inclosos), finalitzant el dia 6 de maig de 2016 a les 11:00 hores. 

 2.3 Mòdul 3: 99 hores, 69 hores teòriques i 30 hores pràctiques, 2 unitats formatives, 
durant 17 dies entre el dia 09 de maig de 2016 i el dia 02 de juny de 2016 (ambdós inclosos i 
excloent els dies 13 i 16 de maig de 2016), finalitzant el dia 2 de juny de 2016 a les 11 hores. 

3. LLOC D’IMPARTICIÓ: Seu de l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya al 
carrer Mediterrani, número 2 de l’Ametlla de Mar. Les pràctiques de piscina i de mar es 
realitzaran en el municipi de l’Ametlla de Mar. Les pràctiques (màxim 7 dies de pràctiques) 
que requereixen arribar a la fondària màxima a la que habilita la titulació, es podran realitzar 
en altre municipi diferent a l’Ametlla de Mar, si no hi hagués prou fondària per realitzar les 
pràctiques de forma segura o les condicions locals així ho aconsellin. En aquest cas s’haurà 
d’acordar entre la direcció de l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya i 
l’empresa adjudicatària de la prestació servei, quedant a càrrec d’aquesta última les 
despeses de desplaçament dels alumnes i els materials i consumibles necessaris i haurà de 
presentar l’adaptació del pla d’emergències i evacuació al nou lloc d’impartició de les 
pràctiques. 

4. PROFESSORS: 
El total d’alumnes matriculats és de 30, per la qual cosa, el personal que ha d’impartir les 
classes serà: 

4.1. Classes teòriques: 1 bussejador/a instructor/a, amb els certificats d’especialitat de 
primers auxilis amb oxigen i suport vital bàsic expedits per les entitats homologades a 
l’efecte, amb l’experiència en formació i en treballs subaquàtics requerida a l’annex 2 del 
Plec de clàusules administratives particulars. 
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4.2. Classes pràctiques: 1 bussejador/a instructor/a professional i 3 ajudants amb la 
titulació de bussejador/a professional de mitjana profunditat o superior o bussejador de 
2a o superior, amb els certificats d’especialitat de primers auxilis amb oxigen i suport vital 
bàsic expedits per les entitats homologades a l’efecte, amb l’experiència en formació i en 
treballs subaquàtics requerida a l’annex 2 del Plec de clàusules administratives 
particulars. 

Només es requerirà l’aportació d’un únic bussejador instructor, suficient per impartir tant les 
classes teòriques com les classes pràctiques, i 3 ajudants, en els termes especificats a 
l’annex 2 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
No obstant això, sense perjudici que es puguin destinar més mitjans humans i que tant 
aquests com qualsevol canvi de les persones que l’empresa es comprometi adscriure a 
l’execució del servei s’haurà de comunicar al responsable del contracte i caldrà que s’acrediti 
que es disposa dels requisits de titulacions i d’experiència mínima requerides en el plec.  

 

5. MATERIAL QUE CAL APORTAR PER LES PRÀCTIQUES I LA TEORIA DE BUSSEIG 
5.1 INSTAL·LACIONS I SISTEMES, EQUIPAMENTS, EINES I MATERIALS 
Els sistemes, equipaments, eines i materials d’aquest apartat, han d’estar disponibles en les 
instal·lacions de la escola, en l’adreça especificada en el punt 3, amb l’antelació suficient per 
la realització de les pràctiques corresponents. 

Així mateix, han de complir la normativa vigent pel que fa a seguretat, prevenció de riscos i 
homologació. 

Durant la prestació del servei, s’ha de disposar de tots els manuals d’instruccions i informació 
de prevenció de riscos de tots els equipaments. 

Pel que fa al despatx de les embarcacions (tant la principal com la de suport) caldrà que, un 
cop hagi estat adjudicat el contracte s’acrediti al responsable del contracte que se’n disposa. 
No disposar del corresponent despatx és una obligació essencial l’incompliment del qual 
comporta la resolució del contracte. 

5.1.1 INSTAL·LACIONS I SISTEMES: 
5.1.1.1 Cambra hiperbàrica multi plaça operativa per a pràctiques. 

Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Certificat ECA de prova hidràulica 
- Cambra i ante-cambra  
- Il·luminació  
- SAS per medicaments i aliments 
- Comunicació en cambra i ante-cambra: principal i d’emergència  
- Control CCTV al dos compartiments 
- Extintor hiperbàric 
- Analitzador de gasos 
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5.1.1.2 Embarcació de transport 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Eslora mínima 15 m 
- Nombre de places: tripulació i 13 places, despatxada per a l’activitat, de 

característiques adequades per a la pràctica del busseig amb capacitat suficient per a 
tot l’alumnat, els seus instructors i els equipaments de treball. A bord haurà de 
disposar, a més de tot allò preceptiu per a la zona de navegació. 

- Equipament complementari de l’embarcació de transport: 
o Un equip respiratori de reserva per a busseig autònom. 
o Un equip de subministrament d’oxigen respirable, normobàric, que permeti una 

desnitrogenització eficaç en accidents de busseig, amb concentracions 
inspiratòries almenys de l'ordre del 80%. Aquest equip permetrà el 
subministrament d'oxigen, tant en respiració espontània de l’accidentat/ada 
com en el cas d’aturada respiratòria, mitjançant elements que permetin 
l’aportament eficaç d'oxigen suplementari durant la maniobra de reanimació 
respiratòria o cardio-respiratòria. S’inclourà amb l’equip 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. 

o Una farmaciola de primers auxilis, adequada a la normativa vigent que inclogui, 
en qualsevol cas, gasa, apòsits estèrils i elements de subjecció, desinfectant 
per a ferides, sabó asèptic, pinces, tisores, específics per al tractament de 
toxines com les produïdes per meduses, anemones, escórpores o aranyes de 
mar i analgèsics. 

o Un manual de primers auxilis. 
o Un equip de comunicacions que permeti avisar els centres d’emergències que 

calguin en cas d’accident. 
o Elements d’abalisament i senyalització de la zona d’immersió, d’acord amb la 

normativa vigent. 
 

5.1.1.3 Embarcació de suport -pneumàtica o rígida- 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Eslora mínima 5 m.,  
- Potència mínima 100 HP 
- Places mínimes 9 
- Despatxada per a l’activitat i que desenvolupi una velocitat que permeti  intervenir en 

situacions d’emergència. 

5.1.1.4 Compressor de baixa pressió i de gran cabal per eines pneumàtiques 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Motor elèctric 2,2 KW 220V 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims 
Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya 

- Cabal mínim: 365 l/min 
- Capacitat dipòsit: 200 l 
- Amb les corresponents mànegues, connexions i accessoris. Adequats a les eines i les 

seves prestacions, mínim manega 10 m. 

5.1.1.5 Central hidràulica 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Cabal mínim: 30 l/min 
- Pressió mínima: 100 bar 
- Amb les corresponents mànegues, connexions i accessoris. Adequats a les eines i les 

seves prestacions, mínim manega 10 m. 

5.1.1.6 Compressors d’aire respirable.  
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions. Acompanyat de filtre d’aire respirable. 
- Pressió mínima 10 bar 
- Volum mínim dipòsit 200 l 
- Cabal mínim 300 l/min 
- Ha de disposar d’un filtre d’aire respirable 

5.1.1.7 Centrals de comunicació bussejador – terra 

Quantitat mínima:  1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Per 3 bussejadors – 4 fils 
- Adaptador de xarxa 
- Bateria d’emergència 

5.1.1.8 Ordenadors de busseig 

Quantitat mínima: 4 
Característiques tècniques i prestacions: 
Ha de proporcionar, com a mínim, les lectures de: 
- Profunditat 
- Descompressió 
- Temps 

5.1.1.9 Cistella de descens (LARS) 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Cistella per 2 bussejadors 
- Profunditat de treball màxima: superior a 40 m. 
- Motor hidràulic principal i d’emergència i dos fonts d’alimentació independents. 
- Capacitat mínima d’elevació motor hidràulic principal/d’emergència: 1.000 kg/ 650 kg 
- Velocitat mínima d’elevació motor hidràulic principal/d’emergència: 17 m/min / 30 

m/min 
- Botella d’emergència amb connexió per dos bussejadors a la cistella. 
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- Caixa d’eines  
- Sistemes com contrapès, antigir, etc. 

5.1.1.10 Quadre de distribució de gasos 

Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions. 
- Model homologat amb marcat CE 
- Capacitat per 2 bussejadors més 1 bussejador en espera 
- Línia emergència, línia principal, pneumo, manòmetre alta, manòmetre de baixa, 

manoreductor 
5.1.1.11 Recuperador de bussejador inconscient 

Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Certificat i homologat per recuperació de persones. 

5.1.1.12 R.O.V. per monitoritzar i controlar a temps real la immersió de l’alumne 

Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions. Contingut mínim: 
- Focus 
- CCTV 
- Fotografia 
- Autopropulsió 

5.1.1.13 CCTV.  

Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- 100 m de cable 
- Il·luminació  
- Gravació Audio i video 
- Acoblable al casc  
- Monitor  

5.1.1.14 Sistema d’elevació i tracció: 

Quantitat mínima: 2 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Dos ternals amb els cables i els ganxos corresponents amb una capacitat mínima de 

tracció de 500 kg 
- Un joc d’elements de tracció i embragatge que contingui grillons diversos, 

mosquetons, mordasses, cadenes, ganxos, politges i cordam divers. 

5.1.2 EQUIPAMENTS 
5.1.2.1 Vestit sec 

Quantitat mínima: 4 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Vàlvules d’inflar i de buidat 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims 
Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya 

5.1.2.2 Vestit d’aigua calenta 
Quantitat mínima: 2 
Característiques tècniques i prestacions: 
 Distribució d’aigua calenta per tot l’interior del vestit que pugui mantenir una temperatura 
confortable compresa entre 18ºC i 32ºC 
 

5.1.2.3 Cascos rígids a demanda 
Quantitat mínima: 4 
Característiques tècniques i prestacions: 
Han de disposar com a mínim les següents connexions: 
- Comunicacions 
- Línia d’aire principal 
- Línia d’aire d’emergència 
- Dispositiu de compensació de pressions 

5.1.2.4 Màscares amb comunicacions 
Quantitat mínima: 4 
Característiques tècniques i prestacions: 
Han de disposar com a mínim les següents connexions: 
- Comunicacions 
- Línia d’aire principal 
- Línia d’aire d’emergència 
- Dispositiu de compensació de pressions 

5.1.2.5 Arnesos 
Quantitat mínima: 4 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Suport botella d’emergència 
- 7 argolles de subjecció 

5.1.2.6 Umbilicals  
Quantitat mínima: 4 de 100 metres c/u 
Característiques tècniques i prestacions: 
Han de permetre les següents connexions: 
- Línia principal de gas 
- Línia de pneumo 
- Comunicacions 
- Línia CCTV i focus 

5.1.2.7 Màscares facials homologades per a busseig professional 
Quantitat mínima: 2 AGA / 1 EXO 26 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Cada màscara acompanyada d’un distribuïdor per línia principal i d’emergència 
- Comunicacions 
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5.1.2.8 Cascos rígids homologats (amb càmera de TV i/o focus) 
Quantitat mínima: 4 
Característiques tècniques i prestacions: 
Han de tenir com a mínim les següents connexions: 
- Comunicacions 
- Línia d’aire principal 
- Línia d’aire d’emergència 
- Dispositiu de compensació de pressions 

5.1.2.9 Llança d’aigua submergible amb el seu equipament i subministrament de força. 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Bomba elèctrica 220/380 V 
- Mànega adequada al cabal de la bomba 

5.1.2.10 Taula de golillles o dispositiu similar 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Mínim de 6 peces muntables i desmuntables mitjançant cargols i juntes de segellat. 
- Comprovació d’estanquitat 

5.1.2.11 Instrumental de mesura d’espessors submarí 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Mesura per ultrasons 
- Lectura directa per el bussejador 

5.1.2.12 Equip de mesura catòdica 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Lectura directa per el bussejador 
- Unitat de lectura en milivoltios 

5.1.2.13 Vestit anticontaminació 
Quantitat mínima: 1 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Coll acoblable a casc anticontaminació amb segellat hermètic 
- Flux constant 

5.1.2.14 Equip d’oxigen medicinal 
Quantitat mínima: 1  
Característiques tècniques i prestacions: 
- Botella O2 
- Duració mínima 2 hores 
- Demanda o flux constant 
- Cabalímetre 
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Els equips enumerats en els apartats 5.1.2.3 i 5.1.2.8 poden ser substituïts per 4 cascs 
multifunció sempre que compleixin amb els requeriments i funcionalitats establerts pels cascs 
especificats en aquells apartats. 

L’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya disposa de les ampolles d’aire 
necessàries per realitzar les pràctiques. L’empresa que presti el servei haurà de gestionar la 
seva càrrega i manteniment. 

5.1.3 EINES: 
5.1.3.1 Eines pneumàtiques i hidràuliques submergibles 

Quantitat mínima: 2 jocs 
Característiques tècniques i prestacions: martells, trepants, radials amb possibilitat 
d’utilització de diferents discos i funcions. 
- Radial hidràulica: cabal mínim 15 l/m i pressió mínima 70 bar 
- Trepant hidràulic: cabal mínima 11 l/m i pressió mínima 70 bar 

5.1.3.2 Globus de reflotament certificats: 
Quantitat mínima: 2 
Característiques tècniques i prestacions: capacitat d’elevació no inferior a 500 kg 
cadascun. 
- Homologats i certificats 
- Dispositiu “home mort” 

5.1.3.3 Eines convencionals per a la seva utilització a l’aigua: 
Quantitat mínima: 10 jocs de cada 
Característiques tècniques i prestacions: 
- Claus fixes planes números 12-13 a 24-26 
- Claus angleses 
- Claus Stillson 
- Martells, cisells 
- Eines de tall 

5.1.4 MATERIAL FUNGIBLE: 
- Cabs 
- Grilletes 
- Eslingas 
- Sprays anti humitat 
- Desinfectant 
- Cinta aïllant, etc. 

5.2. CAMBRA HIPERBÀRICA DE SEGURETAT 
L’empresa ha de tenir contractada una cambra hiperbàrica operativa disponible per al cas 
d’accident, a més de la unitat requerida per a la realització de les classes pràctiques segons 
la prescripció tècnica 5.1.1.1. En la documentació que acrediti la relació contractual 
esmentada s’haurà d’especificar la seva disponibilitat per al cas d’accident, amb 
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independència de les prioritats que calguin en relació amb les unitats de medicina hiperbàrica 
establertes al pla d’emergències i d’evacuació. 

6. OBLIGACIONS DOCENTS 

a) Establir les mesures de seguretat que calguin per a cada activitat i informar l'alumnat dels 
riscos i de les mesures preventives que cal adoptar. 

b) Garantir l'operativitat, la funcionalitat i la seguretat de tot el material, dels equips i de les 
instal·lacions utilitzades en el curs. 

c) Informar i, si cal, rebutjar els/les alumnes que no estiguin adequadament capacitats per 
efectuar una activitat determinada. 

d) Supervisar en tot moment el desenvolupament de les activitats formatives en el mateix lloc 
de la immersió, sigui en superfície o sota l'aigua. 

e) Garantir la presència en superfície, en el lloc de la immersió, de professorat qualificat en 
primers auxilis bàsics i primers auxilis amb oxigen per a accidents de busseig, preparats amb 
l'equip adient -inclòs l'equip de subministrament d'oxigen- per tal d'intervenir en qualsevol 
emergència. 

f) Vetllar pel respecte al medi marí tot garantint el compliment de la normativa vigent, 
especialment en relació amb extraccions no autoritzades, llocs de fondeig i espais qualificats 
de protecció especial. També es vigilarà el compliment de la legislació vigent en matèria de 
conservació del patrimoni històric i cultural, especialment pel que fa a la no extracció de 
restes arqueològiques del seu emplaçament originari. 

g) Emplaçar les zones de pràctiques a la mar en llocs adients i segurs que no siguin de pas 
obligatori d'embarcacions, com ara l'entrada i la sortida de ports, bocanes i canals 
d'accessos, o que interfereixin en altres activitats marítimes, professionals o d'esbarjo i 
senyalitzar-les d'acord amb la normativa vigent. 

h) Cancel·lar i re programar les sortides a la mar per realitzar immersions en cas que les 
condicions marítimes i meteorològiques puguin suposar un risc per al desenvolupament de 
l'activitat. 

i) Garantir que a les pràctiques en aigües obertes la fondària del lloc d'immersió no supera la 
profunditat màxima determinada prèviament per a la pràctica a realitzar. 

j) Disposar d'un pla d'emergències i d'evacuació, d'acord amb el que estableix la normativa 
de seguretat vigent adaptat per a l’activitat docent i la localitat on s’ha de prestar el servei . 

k) El professorat que ha d’impartir les classes teòriques o pràctiques, actuarà d’acord el 
Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària, 
per l’any 2015-2016 del Departament d’Ensenyament.  
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l) Tot el professorat presentat per l’empresa adjudicatària, ha d’estar present en tot moment 
durant la realització de les classes pràctiques. 

7. MATERIAL QUE CAL LLIURAR A LA DIRECCIÓ DE L’ÀREA REGLADA 
El responsable del mòdul professional haurà de lliurar al Director de l’Àrea Reglada: 

• La programació, indicant clarament els continguts i les activitats a desenvolupar i la 
distribució horària setmanal al llarg del curs. 

• Material didàctic i de suport utilitzat (bibliografia, apunts, vídeos etc.). 

• Seqüenciació del mòdul professional i espais per l’impartició 

• Pla de pràctiques 

• Criteris d’avaluació i qualificació 

• Full d’inventari del material 

• Fulls de control de les immersions 

• Fulls i informes d’incidències s’escau 

• Informe final de registre de material de l’Escola. 

• Informe personalitzat de cada alumne al finalitzar el crèdit, on constarà com a mínim: 

o Les absències 

o L’actitud 

o La nota del mòdul professional 

o L’avaluació del mòdul professional 

• Informe final del mòdul professional 

8. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
Els especialistes que imparteixin els mòduls professionals han de complir totes les normes 
que el Departament d’Ensenyament té establertes per al desenvolupament i la impartició del 
cicle de formació professional reglada de busseig. 

La programació, els criteris d’avaluació i el desenvolupament de les unitats formatives s’han 
d’adequar a la normativa del Departament d’Ensenyament.. 

A més dels dies que consten per a cada mòdul professional, els especialistes que imparteixin 
els mòduls professionals han d’assistir a les reunions d’avaluació corresponents als seus 
mòduls professionals i, si escau, a qualsevol altra reunió en la qual els convoqui el director de 
l’Àrea Reglada de l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya. 

9.- ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL 
És un requisit obligatori per a l’execució del contracte que l’empresa contractista tingui en 
vigor les assegurances següents, la documentació acreditativa de les quals podrà ser 
requerida en qualsevol moment pel responsable del contracte per part del DAAM: 
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a) Una pòlissa d’assegurances per cobrir les responsabilitats civils derivades de l'activitat 
impartida, per danys materials, personals i perjudicis econòmics que siguin conseqüència 
d'aquests danys corporals, davant l'alumnat del centre o de terceres persones. La quantitat 
mínima a cobrir serà de 601.012,10 euros per sinistre i, en el cas que s'estableixi un sub límit 
per víctima, aquest no podrà ser inferior a 150.253,03 euros. Si s'estableixen franquícies 
aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

b) Una pòlissa d’assegurances amb cobertura d'accidents personals per als alumnes 
matriculats, que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital mínim de 3.005,06 
euros per mort i un capital mínim de 6.010,12 euros per invalidesa per accident. 

 

 

 

 

 

 

Frederic Valls Vilaespasa 

Director-gerent de l’Escola de Capacitació  
Nauticopesquera de Catalunya 
 

 

Barcelona, 8 d’octubre de 2015 
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ANNEX - Contingut dels mòduls professionals 
El contingut complert del currículum del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en operacions 
subaquàtiques i hiperbàriques està desenvolupat per el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya (pendent de publicar al DOGC) basant-se en el que regula el Reial 
Decret 1073/2012, de 13 de juliol, per el que s’estableix el títol de Tècnic en Operacions 
Subaquàtiques i Hiperbàriques i es fixen els ensenyaments mínims. (BOE 10865 de 15 
d’agost de 2012). 
 
S’annexa el currículum sencer del cicle formatiu de grau mitjà d’operacions subaquàtiques i 
hiperbàriques elaborat pel Departament d’Ensenyament publicat al web xtec.cat, també 
s’annexen les Orientacions als centres per a organitzar el nou cicle formatiu. 
 
Mòdul 1: Intervenció hiperbàrica amb aire i nitrox. 
 
Durada: 264 hores. Hores de lliure disposició: 33 hores 
Unitats formatives que el componen: 
UF1. tècniques, equips i planificació de la immersió. 46 hores  
UF2. busseig autònom. 46 hores  
UF3. busseig semiautònom. 115 hores  
UF4. treballs hiperbàrics. 24 hores  
 
UF1. tècniques, equips i planificació de la immersió. 
Durada: 46 hores. 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 

1. Caracteritza les tècniques i els equips d’immersió, relacionant-los amb les seves 
aplicacions i descrivint la seva funció i limitacions d’acord amb la normativa d’aplicació i els 
principis de la física aplicada a la immersió. 

Criteris d’avaluació: 
1.1 Té en compte els límits establerts per la normativa específica de busseig professional en 
la intervenció indicada. 
1.2 Identifica les tècniques d’immersió. 
1.3 Associa les tècniques d’immersió amb les profunditats i pressions. 
1.4 Associa els equips i materials amb les tècniques d’immersió. 
1.5 Relaciona els elements dels equips amb la seva funció. 
1.6 Selecciona els diferents elements de connexió segons l’equip que s’utilitzarà. 
1.7 Aplica les lleis de la física aplicades a la immersió indicada. 
1.8 Identifica les mesures de seguretat per no danyar els equips durant la seva manipulació. 
 
2. Planifica la immersió, descrivint les seves fases i determinant els paràmetres de seguretat 
de la mateixa. 
Criteris d’avaluació: 
2.1 Considera la profunditat, els temps d’intervenció i els materials i els equips per planificar 
la immersió. 
2.2 Identifica les taules de descompressió, els ordinadors de busseig i programes informàtics 
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d’aplicació en la gestió de la immersió. 
2.3 Programa l’ordinador d’immersió en la manera de busseig adequada al tipus d’immersió i 
a gas que s’utilitzarà (aire, nitrox, barreja i apnea, entre d’altres). 
2.4 Activa i/o desactiva les alarmes de profunditat i/o de temps. 
2.5 Activa la manera de planificació per veure els temps màxims de permanència, a les 
diferents profunditats, i les màximes profunditats operatives en funció del percentatge i de les 
pressions parcials del gas. 
2.6 Considera els factors de seguretat en la realització dels càlculs de descompressió. 
2.7 Comprova amb càlculs i fórmules la idoneïtat de la barreja suggerida pel programa per a 
l’esmentada immersió. 
2.8 Verifica la barreja una vegada finalitzada la càrrega. 
2.9 Utilitza suport informàtic per al registre de dades de la immersió. 
 
Continguts: 
 
1. Caracterització d’equips i tècniques d’immersió: 
1.1 Legislació de busseig: Normativa comunitària (UE). Normativa de seguretat per a 
l’exercici d’activitats subaquàtiques del Ministeri de Foment. Normativa sobre seguretat, 
higiene i prevenció de riscos en el treball. Normes de qualitat específiques d’equips de 
busseig (EN-UNEIX). Normatives sobre recipients i aparells a pressió. 
1.2 Física aplicada a la immersió: Magnituds i unitats. Condicions físiques i químiques del 
medi aquàtic: salinitat, densitat, pressió i temperatura. Centres de gravetat. Lleis dels líquids. 
Principis de flotabilitat. Càlculs de pes aparent i empenta de cossos submergits. Lleis dels 
gasos. Pressió parcial dels gasos. Solubilitat dels gasos en líquids. 
1.3 Identificació de les tècniques d’immersió: Apnea dinàmica. Immersió amb equip de 
busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox. Immersió amb equip semiautònom amb 
subministrament des de superfície amb aire i nitrox. Normativa d’aplicació. Immersió per 
parelles. Normativa d’aplicació. 
1.4 Identificació dels equips d’immersió utilitzats en les diferents tècniques: Reguladors i 
màscares. Subministrament d’aire i nitrox als bussejadors professionals durant la immersió. 
Subministrament d’aire, nitrox i oxigen al 100% als bussejadors professionals durant les 
parades de descompressió. Equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox. 
Equip semiautònom amb subministrament des de superfície amb aire i nitrox. Elements 
d’equipament personal. Sistemes de seguretat. Armilla hidrostàtica. Vestit de protecció de 
busseig humit i sec. Botes de seguretat de busseig professional. Arnès llastrat (escapulari). 
Arnès de seguretat per a bussejadors. Ordinadors de busseig d’aire i nitrox. Manòmetre. 
Profundímetre. Aletes. Brúixola. Quadre de gasos. Avisadors acústics d’emergència. 
 
2. Planificació de la immersió: 
2.1 Normes de seguretat. 
2.2 Variables que cal considerar: profunditat, temps de permanència i limitacions dels equips 
de busseig professional. 
2.3 Lleis dels gasos en la realització del pla de treball. 
2.4 Consums parcials i totals, i necessitats de gasos (aire, nitrox i oxigen al 100%) en una 
intervenció subaquàtica i hiperbàrica . 
2.5 Teoria de la descompressió: Factors de seguretat. Descompressió en l’aigua. 
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Descompressió en superfície. Descompressió en altitud. 
2.6 Maneig de taules de descompressió. 
2.7 Taules de tractament amb aire i amb oxigen. 
2.8 Ordinadors de busseig. 
2.9 Càlcul de barreges de nitrox. 
2.10 Mètodes de verificació. 
2.11 Habilitació i senyalització de l’entorn d’immersió. 
 
UF2. Busseig autònom. 
Durada: 46 hores. 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Munta equips de busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox, aplicant les tècniques 
establertes i descrivint els elements que el componen. 
 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Identifica les característiques de l’equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i 
nitrox. 
1.2 Relaciona els elements de l’equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox 
amb la seva funció. 
1.3 Selecciona els elements de l’equip en funció de la immersió que es realitzarà. 
1.4 Inspecciona visualment cada element abans de la seva connexió. 
1.5 Acobla totes les parts seleccionades de l’equip de busseig autònom de sistema obert amb 
aire i nitrox. 
1.6 Comprova el funcionament de l’equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i 
nitrox. 
1.7 Disposa l’equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox en condicions de 
seguretat per ser utilitzat pel bussejador professional. 
1.8 Desmunta l’equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox i s’han 
emmagatzemat els seus elements. 
 
2. Maneja equips de busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox descrivint les 
tècniques que s’utilitzaran i aplicant la normativa de seguretat. 
 
Criteris d’avaluació: 
2.1 Equipa com correspon al bussejador professional amb ajut del seu company d’immersió. 
2.2 Realitza la revisió del muntatge i l’operativitat de l’equip de busseig autònom de sistema 
obert amb aire i nitrox i comprova l’equipament del bussejador professional. 
2.3 Realitza immersions amb vestits de busseig humits i amb vestits de busseig secs en 
funció de la temperatura, utilitzant les tècniques d’entrada en l’aigua i flotabilitat apropiades 
per a cada un d’ells. 
2.4 Té en compte la profunditat màxima que permet la normativa de seguretat en l’aplicació 
de les tècniques de descens amb equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i 
nitrox. 
2.5 Aplica tècniques de permanència en funció de la profunditat i els protocols de 
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comunicació manual amb mans, amb cap i mitjançant equips sense fil. 
2.6 Aplica les tècniques d’ascens amb equip de busseig autònom de sistema obert d’aire, 
nitrox i oxigen al 100%, respectant la velocitat d’ascens i les parades de descompressió. 
2.7 Endolceix i recull l’equip. 
2.8 Respecta les indicacions i recomanacions del cap d’equip. 
2.9 Aplica les normes de seguretat a tota hora. 
 
Continguts: 
 
1. Muntatge d’equips de busseig autònom: 
1.1 Descripció d’equips de busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox. 
1.2 Tècniques de muntatge: Inspecció prèvia. Riscos i prevenció. Maneig d’eines. 
Acoblaments. Comprovacions finals. Allistament. Desmuntatge. Estiba i conservació. 
 
2. Immersió amb equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox: 
2.1 Normes de seguretat. 
2.2 Assignació de funcions. 
2.3 Col·locació i ajustos de l’equip autònom: Amb ajut. Sense ajut. Col·locació en l’aigua. 
Revisió obligatòria. 
2.4 Tècniques d’entrada en l’aigua. 
2.5 Pràctica dels senyals manuals de comunicació subaquàtica. 
2.6 Pràctica de descens. 
2.7 Control de flotabilitat. 
2.8 Pràctica de permanència. 
2.9 Pràctica d’ascens amb parades de descompressió. 
2.10 Maneig de l’equip autònom amb vestit humit. 
2.11 Maneig d’ordinadors al mig subaquàtic. 
 
UF3. busseig semiautònom. 
Durada: 115 hores.  
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Munta l’equip de busseig semiautònom amb subministrament de superfície amb aire i 
nitrox, aplicant les tècniques establertes i descrivint els elements que el componen. 
 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Relaciona els elements de l’equip de busseig semiautònom amb subministrament de 
superfície amb aire i nitrox amb la seva funció. 
1.2 Selecciona els elements de l’equip de busseig semiautònom amb subministrament de 
superfície amb aire i nitrox en funció de la immersió que es realitzarà. 
1.3 Inspecciona visualment cada element abans de la seva connexió. 
1.4 Acobla totes les parts de l’equip de busseig semiautònom amb subministrament de 
superfície amb aire i nitrox. 
1.5 Efectua la regulació de les pressions de treball. 
1.6 Disposa l’equip de busseig semiautònom amb subministrament de superfície amb aire i 
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nitrox en condicions de seguretat per a la seva utilització. 
1.7 Comprova el funcionament de l’equip de busseig semiautònom amb subministrament de 
superfície amb aire i nitrox, d’acord amb els protocols (font d’abastament de l’aire, de nitrox i 
d’oxigen al 100%, quadre de distribució de gasos, umbilicals, comunicacions i equip del 
bussejador professional, cascos de busseig i mascarons, entre altres). 
1.8 Desmunta l’equip de busseig semiautònom amb subministrament de superfície amb aire i 
nitrox i emmagatzema els seus elements. 
1.9 Respecta les funcions assignades als integrants del grup (cap d’equip, bussejador 
professional de socors, assistents i bussejadors professionals, entre d’altres). 
 
2. Maneja equips de busseig semiautònom amb subministrament de superfície amb aire i 
nitrox, descrivint les tècniques que s’utilitzarà i aplicant-les en el medi aquàtic d’acord amb la 
normativa de seguretat. 
 
Criteris d’avaluació: 
2.1 Comprova les característiques dels equips semiautònoms d’immersió. 
2.2 Equipa el bussejador amb ajut del seu assistent en superfície. 
2.3 Realitza la revisió de l’equip semiautònom i del bussejador. 
2.4 Realitza immersions amb vestits de busseig humits i amb vestits de busseig secs en 
funció de la temperatura, utilitzant les tècniques d’entrada en l’aigua i flotabilitat apropiades 
per a cada un d’ells. 
2.5 Aplica els protocols de comunicació amb equips cablats. 
2.6 Identifica i aplica les tècniques de descens, estada en el fons i ascens en funció de la 
profunditat i del temps de permanència, amb les consegüents parades de descompressió, en 
funció de les normes de seguretat i els gasos utilitzats en les mateixes. 
2.7 Respecta les funcions assignades als integrants del grup. 
2.8 Respecta a tota hora les normes de seguretat. 
2.9 Endolceix i recull l’equip, seguint procediments establerts. 
 
Continguts 
 
1. Muntatge d’equips de busseig semiautònoms amb subministrament des de superfície amb 
aire i nitrox: 
1.1 Normes de seguretat. 
1.2 Descripció d’equips de busseig amb subministrament de superfície: Elements 
fonamentals. Funció. Aplicacions. Tipus de compressors i fonts d’abastament. Models de 
quadres de distribució de gasos. Vàlvules antiretorn. Manoreductors. Pneumos. 
Profundímetres. Característiques dels umbilicals. Màscares facials amb comunicacions. 
Mascarons facials amb comunicacions. Casc de busseig rígid amb comunicacions. Arnesos. 
Armilles hidrostàtiques. Ampolla de seguretat. Sistemes de comunicació. 
1.3 Tècniques de muntatge: Inspecció prèvia. Riscos i prevenció. Maneig d’eines. 
Acoblaments. Regulació de la pressió de treball. Comunicacions. Comprovacions finals. 
Allistament. Desmuntatge. Estiba i conservació. 
1.4 Maneig dels equips de busseig semiautònoms amb subministrament des de superfície 
amb aire i nitrox en pràctiques simulades. 
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2. Immersió amb equips de busseig semiautònoms amb subministrament des de superfície 
amb aire i nitrox: 
2.1 Normes de seguretat. 
2.2 Assignació de funcions: Cap d’equip. Bussejador de socors. Assistents. Bussejadors. 
2.3 Revisió del funcionament dels equips de busseig semiautònoms amb subministrament 
des de superfície amb aire i nitrox: Abastament de la barreja respirable. Umbilicals. Vàlvules. 
Ajustos de pressió de treball en baixa pressió. Indicadors del quadre de distribució. 
Comprovació de les comunicacions. 
2.4 Funcions del cap d’equip. 
2.5 Maneig dels equips de busseig semiautònoms amb subministrament des de superfície 
amb aire i nitrox en pràctica real. 
2.6 Revisió de la instal·lació i del bussejador professional (check-list). 
2.7 Tècniques d’entrada en l’aigua. 
2.8 Comprovació d’estanquitat del vestit sec. 
2.9 Embolic d’umbilicals. 
2.10 Comprovació de protocols de comunicació per cable i sense fil. 
2.11 Pràctica de descens. 
2.12 Control de flotabilitat. 
2.13 Pràctica de permanència. 
2.14 Pràctica d’ascens amb parades de descompressió. 
2.15 Desmuntatge, endolcit i estiba dels equips. 
 
UF4. treballs hiperbàrics. 
Durada: 24 hores. 

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 

1. Munta l’equip de treball hiperbàric amb subministrament de superfície amb aire i nitrox, 
aplicant les tècniques establertes i descrivint els elements que el componen. 
 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Relaciona els elements de l’equip de busseig amb subministrament de superfície amb 
aire i nitrox amb la seva funció. 
1.2 Selecciona els elements de l’equip de busseig amb subministrament de superfície amb 
aire i nitrox en funció de la immersió que es realitzarà. 
1.3 Inspecciona visualment cada element abans de la seva connexió. 
1.4 Acobla totes les parts de l’equip de busseig amb subministrament de superfície amb aire i 
nitrox. 
1.5 Efectua la regulació de les pressions de treball. 
1.6 Disposa l’equip de busseig amb subministrament de superfície amb aire i nitrox en 
condicions de seguretat per a la seva utilització. 
1.7 Comprova el funcionament de l’equip de busseig amb subministrament de superfície amb 
aire i nitrox, d’acord amb els protocols (font d’abastament de l’aire, de nitrox i d’oxigen al 
100%, quadre de distribució de gasos, umbilicals, comunicacions i equip del bussejador 
professional, cascos de busseig i mascarons, entre altres). 
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1.8 Planifica la immersió segons les taules de treballs hiperbàrics d’aire, bentonita i mescla de 
gasos 
1.9 Respecta les funcions assignades als integrants del grup (cap d’equip, bussejador 
professional de socors, assistents i bussejadors professionals, entre d’altres). 
1.10 Reconeix les parts principals dels elements de tall de les tuneladores. 
 
2. Opera amb equips de busseig amb subministrament de superfície amb aire i nitrox, 
descrivint les tècniques que s’utilitzarà i aplicant-les en el medi aquàtic d’acord amb la 
normativa de seguretat. 
 
Criteris d’avaluació: 
2.1 Comprova les característiques dels equips d’immersió. 
2.2 Equipa el bussejador amb ajut del seu assistent en superfície. 
2.3 Realitza la revisió de l’equip de busseig i del bussejador. 
2.4 Realitza immersions amb ambient hiperbàric 
2.5 Aplica els protocols de comunicació amb equips cablats. 
2.6 Identifica i aplica les tècniques de descens, estada en el fons i ascens en funció de la 
profunditat i del temps de permanència, amb les consegüents parades de descompressió, en 
funció de les normes de seguretat i els gasos utilitzats en les mateixes. 
2.7 Respecta les funcions assignades als integrants del grup. 
2.8 Respecta a tota hora les normes de seguretat. 
2.9 Neteja i recull l’equip, seguint procediments establerts. 
 
Continguts 
 
1. Muntatge d’equips de busseig hiperbàric amb subministrament des de superfície amb aire i 
nitrox: 
1.1 Normes de seguretat. 
1.2 Descripció d’equips de busseig amb subministrament de superfície: Elements 
fonamentals. Funció. Aplicacions. Taules específiques en treballs hiperbàrics. Tipus de 
compressors i fonts d’abastament.Models de quadres de distribució de gasos. Vàlvules 
antiretorn. Parts principals del cap de tall de les tuneladores. Manoreductors. Pneumos. 
Profundímetres. Característiques dels umbilicals. Màscares facials amb comunicacions. 
Mascarons facials amb comunicacions. Casc de busseig rígid amb comunicacions. Arnesos. 
Armilles hidrostàtiques. Ampolla de seguretat. Sistemes de comunicació. 
1.3 Tècniques de muntatge: Inspecció prèvia. Riscos i prevenció. Maneig d’eines. 
Acoblaments. Regulació de la pressió de treball. Comunicacions. Comprovacions finals. 
Allistament. Desmuntatge. Estiba i conservació. 
1.4 Maneig dels equips de busseig amb subministrament des de superfície amb aire i nitrox 
en pràctiques simulades. 
 
2. Immersió amb equips de busseig amb subministrament des de superfície amb aire i nitrox: 
2.1 Normes de seguretat. 
2.2 Assignació de funcions: Cap d’equip. Bussejador de socors. Assistents. Bussejadors. 
2.3 Revisió del funcionament dels equips hiperbàrics amb subministrament des de superfície 
amb aire i nitrox: Abastament de la barreja respirable. Umbilicals. Vàlvules. Ajustos de 
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pressió de treball en baixa pressió. Indicadors del quadre de distribució. Comprovació de les 
comunicacions. 
2.4 Funcions del cap d’equip. 
2.5 Maneig dels equips hiperbàrics amb subministrament des de superfície amb aire i nitrox 
en pràctica real. 
2.6 Revisió de la instal·lació i del bussejador professional (check-list). 
2.7 Tècniques d’entrada en l’espai hiperbàric. 
2.8 Comprovació de protocols de comunicació per cable i sense fil. 
2.9 Pràctica de descens. 
2.10 Pràctica de permanència. 
2.11 Pràctica d’ascens amb parades de descompressió. 
2.12Desmuntatge, neteja i estiba dels equips. 
 
Mòdul 2: Instal·lacions i equips hiperbàrics. 
 
Durada:165 hores . Hores de lliure disposició: 33 hores 
Unitats formatives que el componen: 
UF1. equips i instal·lacions de busseig i estacions de càrrega. 33 hores  
UF2. càmeres hiperbàriques. 66 hores  
UF3. operacions subaquàtiques amb ROV. 33 hores  
 
UF1. Equips i instal·lacions de busseig i estacions de càrrega. 
Durada 33 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Manté els equips de busseig autònoms de sistema obert amb aire i nitrox, descrivint les 
fallades i avaries més comunes i aplicant tècniques de reparació. 
 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Identifica i desmunta els elements dels equips autònoms de circuit obert. 
1.2 Identifica les possibles avaries de l’equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i 
nitrox. 
1.3 Efectua una revisió visual de l’interior i exterior de les ampolles. 
1.4 Localitza les possibles avaries simples de l’equip de busseig autònom de sistema obert 
amb aire i nitrox i les parts fetes malbé susceptibles de ser canviades. 
1.5 Relaciona l’avaria amb la causa que la produeixen. 
1.6 Substitueix les peces deteriorades i reposa els consumibles. 
1.7 Prepara l’equip d’immersió amb aire o la barreja de nitrox que cal utilitzar en funció de la 
profunditat d’immersió. 
1.8 Munta l’equip de busseig autònom de sistema obert amb aire i nitrox i comprova el seu 
funcionament correcte. 
1.9 Efectua la neteja dels equips d’immersió i la recollida selectiva de residus. 
1.10 Complimenta, en suport físic i digital, el full de registre i el control de revisió dels equips 
d’immersió. 
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2. Manté sistemes associats a l’equip de busseig semiautònom amb subministrament de 
superfície amb aire i nitrox, descrivint les fallades i avaries més comunes i aplicant tècniques 
de reparació. 
 
Criteris d’avaluació: 
2.1 Identifica i selecciona els elements que componen l’equip de subministrament de 
superfície. 
2.2 Treballa en equip complint amb la tasca assignada. 
2.3 Acobla correctament els diferents components del sistema de subministrament de 
superfície. 
2.4 Comprova els diferents elements segons el protocol escrit (check list). 
2.5 Ajusta pressions de treball en alta i baixa pressió, segons el quadre de distribució de 
gasos que cal utilitzar. 
2.6 Comprova els sistemes de comunicació. 
2.7 Realitza el manteniment preventiu del sistema de subministrament de superfície, 
desmuntant, netejant i endolcint les parts molles. 
2.8 Efectua la neteja, estiba d’equips i recollida selectiva de residus. 
 
3. Controla els sistemes de subministrament de superfície, descrivint les seves 
característiques i executant les operacions planificades. 
 
Criteris d’avaluació: 
3.1 Comprova els circuits, vàlvules i alimentacions segons protocols. 
3.2 Associa la màxima profunditat operativa de la barreja amb el percentatge dels gasos i 
amb la pressió parcial a què pot ser respirat. 
3.3 Ajusta pressions progressivament, durant la immersió del bussejador professional. 
3.4 Manté les comunicacions d’acord amb els protocols. 
3.5 Té en compte els procediments d’emergència conforme a la situació produïda. 
3.6 Manté una vigilància constant dels paràmetres durant la immersió. 
3.7 Efectua els registres de la immersió en suport informàtic. 
3.8 Manté una actitud responsable durant totes les operacions. 
3.9 Respecta les normes de seguretat en activitats subaquàtiques. 
 
4. Maneja estacions de càrrega d’aire i barreges de nitrox, identificant les diferents parts i 
elements que la componen i efectuant les operacions de manteniment i càrrega. 
 
Criteris d’avaluació: 
4.1 Identifica les diferents parts de l’estació de càrrega. 
4.2 Respecta el protocol en les operacions de càrrega de les ampolles a alta pressió. 
4.3 Activa purgues de condensats, manuals o automàtiques. 
4.4 Realitza el canvi de filtres i lubricants d’acord amb el programa de manteniment. 
4.5 Ajusta la pressió màxima de treball de l’estació de càrrega. 
4.6 Realitza el transvasament de gas d’un bloc d’ampolles industrials a ampolles de busseig. 
4.7 Anota al llibre de registre i control d’equips el manteniment realitzat. 
4.8 Efectua la neteja i recollida selectiva de residus. 
4.9 Utilitza els equips de protecció individual preceptius. 
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4.10 Utilitza les TIC en el registre i control de dades associades a l’estació de càrrega. 
 
 
Continguts: 
1. Manteniment dels equips de busseig autònoms de sistema obert amb aire i nitrox: 
1.1 Especejament i identificació dels components dels equips de busseig autònoms de 
sistema obert amb aire i nitrox. 
1.2 Caracterització d’avaries. 
1.3 Substitució de peces i consumibles. 
1.4 Tècniques de reparació: Materials. Gomes d’enganxar. Coles. Reparació de neoprè. 
Aletes, ulleres, tubs. Ampolles de busseig i aixetes. Màscares de busseig facials. Reguladors 
de busseig: primera i segona etapa. Manòmetres submergibles i de superfície. Armilles 
hidrostàtiques. Ampolla de seguretat. Arnesos. 
1.5 Operacions bàsiques de manteniment preventiu. 
1.6 Preparació dels equips: Càlcul de barreges de nitrox i autonomia. Muntatges. 
Comprovacions. 
1.7 Utilització de programes informàtics i fulls de registre. 
1.8 Ordre i neteja. 
 
2. Manteniment dels sistemes de subministrament de superfície: 
2.1 Descripció dels equips: Documentació tècnica. Especejament de components. Funcions. 
Punts crítics i elements sensibles. 
2.2 Manteniment de fonts d’abastament de gasos: compressors i ampolles industrials. Avaries 
més freqüents. 
2.3 Manteniment de quadres de distribució de gasos i els seus components. 
2.4 Manteniment d’elements associats: umbilicals, pneumos i mascarons facials amb 
comunicació. 
2.5 Cascos de busseig amb comunicació. 
2.6 Acoblament de l’equip. 
2.7 Revisions. 
2.8 Detecció de fallades. 
2.9 Reparacions bàsiques dels equips. 
2.10 Operacions de neteja i endolcit. 
2.11 Estiba de materials. 
2.12 Recollida selectiva de residus. 
 
3. Control dels sistemes de subministrament de superfície: 
3.1 Protocols de comprovació de tot el sistema de subministrament de superfície. 
3.2 Ajust i tarat de les pressions d’alta i baixa. 
3.3 Regulació de pressions en funció de la profunditat. 
3.4 Protocols de comunicació. 
3.5 Procediments d’emergència. 
3.6 Vigilància dels paràmetres d’immersió. 
3.7 Actuació com a cap d’equip. 
3.8 Fulls de registre d’immersió. 
3.9 Fulls de revisió. 
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3.10 Llibre de registre i control d’equips. 
3.11 Llibre personal de registre d’immersions. 
 
4. Maneig de les estacions de càrrega: 
4.1 Descripció d’estació de càrrega: Tipus i aplicacions. Característiques dels elements 
constitutius. Normativa. Homologacions i certificats. 
4.2 Manteniment preventiu: canvi de filtres. 
4.3 Canvi de lubricants. 
4.4 Reparacions: avaries més freqüents i reparacions bàsiques. 
4.5 Protocols de càrrega: Comprovacions inicials. Ajustos dels paràmetres de treball. 
Estacions de càrrega d’alta pressió. Compressors. Pressions màximes admissibles. 
4.6 Pràctica de transvasaments. 
4.7 Compliment de les normes de seguretat. 
4.8 Recollida selectiva de residus. 
4.9 Utilització de TIC per al registre i control de dades. 
 
UF2. càmeres hiperbàriques. 
Durada 66 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Realitza el manteniment preventiu de la planta hiperbàrica, els seus elements i accessoris, 
identificant els paràmetres de funcionament i efectuant les operacions planificades. 
 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Comprova els paràmetres de funcionament. 
1.2 Detecta anomalies de funcionament. 
1.3 Registra les operacions de manteniment efectuades. 
1.4 Actualitza el llibre de registre i control d’equips. 
1.5 Reposa els nivells d’olis i filtres. 
1.6 Verifica el funcionament de la planta. 
1.7 Efectua la neteja i recollida selectiva de residus. 
1.8 Utilitza els equips de protecció individual preceptius. 
1.9 Utilitza les TIC en el registre i control de dades associades a la planta. 
 
2. Maneja la cambra hiperbàrica, identificant les seves característiques i elements de control i 
efectuant pressuritzacions i descompressions associades als tractaments. 
 
Criteris d’avaluació: 
2.1 Associa els components de la cambra hiperbàrica amb la seva funció. 
2.2 Determina la quantitat de gas per realitzar una descompressió o tractament. 
2.3 Comprova els elements de control del circuit de distribució. 
2.4 Observa els protocols de seguretat en la revisió dels bussejadors professionals abans 
d’entrar a la cambra hiperbàrica. 
2.5 Pressuritza la cambra fins a la pressió indicada. 
2.6 Supervisa els diferents dispositius de control. 
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2.7 Reconeix en els bussejadors professionals els signes que indiquen intoxicacions per 
gasos. 
2.8 Prepara la cambra hiperbàrica per a una velocitat d’ascens (temps de despressurització), 
respectant els temps i cotes de la descompressió. 
2.9 Efectua la desinfecció de màscares i el ventilat de la cambra. 
2.10 Utilitza aplicacions informàtiques per emplenar el full d’immersió. 
 
Continguts: 
 
1. Manteniment de la planta hiperbàrica: 
1.1 Compressors d’alta pressió. 
1.2 Compressors de baixa pressió. 
1.3 Membranes nitrox. 
1.4 Olis. 
1.5 Filtres. 
1.6 Bateries d’ampolles. 
1.7 Quadres de distribució de gasos. 
1.8 Quadres de comunicacions per cable. 
1.9 Quadres de comunicacions sense fil. 
1.10 Umbilicals. 
1.11 Analitzadors de gasos. 
1.12 Maneig de TIC per al registre i control de dades. 
1.13 Llibre de registre i control d’equips. 
1.14 Llibres de registre de manteniment de la instal·lació. 
1.15 Neteja i manteniment fora d’ les parts metàl·liques. 
 
2. Aplicacions i maneig de la cambra hiperbàrica : 
2.1 Caracterització de les cambres hiperbàriques: tipus, aplicacions i elements principals i la 
seva funció. 
2.2 Descripció detallada d’elements. 
2.3 Planificació de les pressuritzacions en cambra hiperbàrica: Consums. Càlculs de 
necessitats de gas. Taules de descompressió. Taules de tractaments. 
2.4 Aplicació de protocols d’immersió i manteniment: Regulació de l’atac i la ventilació en 
funció del nombre de bussejadors professionals a la cambra hiperbàrica. Estabilització de la 
cambra hiperbàrica  a la cota adequada. Reconeixement de símptomes de malalties 
descompressives. Reconeixement de símptomes de toxicitats per gasos. Aplicacions en 
oxigenoteràpia. Descompressions en superfície. Neteja i desinfecció de màscares. 
Emplenament del full d’immersió utilitzant TIC. 
 
UF 3. operacions subaquàtiques amb R.O.V. 
Durada 33 hores. 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Reconeix les característiques dels diferents tipus de ROV, identificant els components que 
els formen i determinant les seves aplicacions en entorns subaquàtics. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims 
Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya 

 
 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Identifica aplicacions subaquàtiques en les quals es justifica l’ús de ROV. 
1.2 Determina la tipologia i les característiques dels robots. 
1.3 Reconeix les funcions i les operacions que es poden realitzar. 
1.4 Relaciona els elements elèctrics i electrònics que conformen un ROV, amb la seva 
aplicació. 
1.5 Reconeix els sistemes mecànics utilitzats. 
1.6 Selecciona i utilitza les eines, estris i instruments requerits per al muntatge i manteniment 
del ROV. 
1.7 Relaciona els elements hidràulics que conformen un ROV, amb la seva aplicació. 
1.8 Interpretació de plànols i esquemes. 
1.9 Coneix la unitat de control del ROV. 
1.10 Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades. 
 
2. Opera amb ROV, planificant i controlant la immersió segons la finalitat de la immersió i 
atenent a les normes de seguretat. 
 
Criteris d’avaluació: 
2.1 Interpreta les necessitats del client. 
2.2 Planifica la immersió, determinant les seves fases i tots els seus paràmetres. 
2.3 Prepara el ROV i els equips per a la immersió. 
2.4 Opera amb el ROV seguint els procediments i els paràmetres establerts 
2.5 Resol les incidències que sorgeixen durant la immersió. 
2.6 Resol les incidències amb l’umbilical del robot. 
2.7 Realitza el manteniment del ROV i equips. 
2.8 Edita les imatges i els vídeos de la immersió. 
 
Continguts: 
 
1. Característiques dels ROV 
1.1 Tipologia i característiques dels robots. 
1.2 Funcions i operacions. 
1.3 Sistemes mecànics: elements mecànics i sistemes de transmissió i transformació de 
moviment. 
1.4 Eines, estris i instruments 
1.5 Actuadors elèctrics i hidràulics 
1.6 Sensors interns i externs. 
1.7 Documentació del ROV (manual d’instruccions, de manteniment, d’operacions, plànols,  
esquemes i simbologia) 
 
2. Operacions amb ROV. 
2.1 Operacions i maniobres a realitzar. 
2.2 Planificació de la immersió. 
2.3 Preparació dels material i equips. 
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2.4 Unitat de control. 
2.5 Resolució d’incidències. 
2.6 Manteniment del ROV. 
2.7 Programari d’edició d’imatges i vídeo. 
 
Mòdul professional 3: Reparacions i reflotaments. 
 
Durada:99 hores. 
Hores de lliure disposició: no se n’assignen. 
Unitats formatives que el componen: 
UF1. reparacions. 50 hores 
UF2. reflotaments. 49 hores 
 
UF1. reparacions. 50 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació. 
 
1. Prepara equips de reparació subaquàtica en obra viva, identificant-los segons les 
tècniques que s’empraran i l’operació que cal efectuar i comprovant la seva operativitat. 
 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Relaciona les tècniques de reparació amb les avaries de l’obra viva. 
1.2 Associa els equips i materials amb les tècniques de reparació. 
1.3 Selecciona els equips, accessoris, eines i materials de reparació de l’obra viva en funció 
de les operacions que s’efectuaran. 
1.4 Comprova l’operativitat dels mitjans de protecció dels equips. 
1.5 Comprova el funcionament dels equips. 
1.6 Efectua les operacions de manteniment bàsic i emmagatzematge dels equips i eines. 
1.7 Efectua els treballs de preparació col·laborant amb l’equip. 
 
2. Maneja equips i eines d’inspecció subaquàtica d’estructures submergides, descrivint les 
tècniques que cal utilitzar i aplicant-les en els diferents casos. 
 
Criteris d’avaluació: 
2.1 Identifica les característiques dels equips d’inspecció. 
2.2 Identifica els elements auxiliars per a les inspeccions hiperbàriques. 
2.3 Munta i desmunta els equips d’inspecció. 
2.4 Relaciona els riscos específics en les operacions d’inspecció subaquàtica amb els mitjans 
de prevenció. 
2.5 Mesura espessors i folgances. 
2.6 Registra l’estat d’elements sotmesos a desgastos (ànodes i hèlixs, entre d’altres). 
2.7 Registra la cobertura d’algues i microorganismes adherits a la carena. 
2.8 Localitza elements definits en els plànols. 
2.9 Realitza el manteniment dels equips d’inspecció. 
 
3. Realitza operacions subaquàtiques de reparació d’avaries en obra viva, descrivint els 
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equips i materials i aplicant les tècniques. 
 
Criteris d’avaluació: 
3.1 Identifica les reparacions a l’obra viva. 
3.2 Relaciona les tècniques amb la reparació que s’efectuarà. 
3.3 Selecciona les eines i mitjans necessaris per efectuar reparacions en obra viva. 
3.4 Identifica els riscos associats a les operacions de reparacions en obra viva. 
3.5 Aplica tècniques de taponament adaptades al tipus de material, ubicació i dimensions de 
la via d’aigua. 
3.6 Aplica tècniques per a la neteja de la carena i elements associats. 
3.7 Maneja els equips i eines amb destresa, eficàcia i seguretat. 
3.8 Atén les indicacions del cap d’equip. 
3.9 Compleix a tota hora les normes de seguretat. 
 
4. Manté els equips i les eines utilitzats en reparacions subaquàtiques, identificant els seus 
elements i descrivint les operacions que s’efectuaran. 
 
Criteris d’avaluació: 
4.1 Identifica les tècniques de manteniment dels equips i eines. 
4.2 Munta i desmunta els equips d’acord amb la documentació tècnica. 
4.3 Aplica tècniques de manteniment preventiu segons les instruccions del fabricant. 
4.4 Verifica el funcionament dels equips i eines seguint els procediments establerts. 
4.5 Substitueix els elements deteriorats dels equips i eines d’acord amb la documentació 

tècnica. 
4.6 Endolceix i estiba els equips i eines atenent els procediments establerts. 
 
5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant 
els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los. 
 
Criteris d’avaluació: 
5.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació de materials, 
eines, estris i màquines. 
5.2 Utilitza les màquines, respectant les normes de seguretat. 
5.3 Identifica les causes més freqüents d’accidents en la manipulació de materials i eines, 
entre d’altres. 
5.4 Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes i passos d’emergència, entre 
d’altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular i 
indumentària, entre d’altres) que s’han d’emprar en les diferents operacions de muntatge i 
manteniment. 
5.5 Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i 
protecció personal requerides. 
5.6 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han d’adoptar en la 
preparació i execució de les operacions de muntatge i manteniment de les instal·lacions de 
radiocomunicacions. 
5.7 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental. 
5.8 Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva. 
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5.9 Valora l’ordre i la neteja d’instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de 
riscos. 
 
Continguts: 
 
1. Preparació dels equips de reparació en obra viva segons l’avaria: 
1.1 Tipus d’avaries. 
1.2 Localització de les avaries. 
1.3 Materials de reparació. 
1.4 Equips de reparació: Pistola de perns. Aigua a pressió. Pneumàtics. Hidràulics. 
1.5 Comprovació dels equips: funcionament, seguretat i efectivitat. 
1.6 Tasques de manteniment bàsic. 
1.7 Treball en equip. 
 
2. Maneig d’equips d’inspecció: 
2.1 Identificació dels equips d’inspecció: Equips de fotografia. Equips de vídeo. Equips de 
circuit tancat de televisió. 
2.2 Elements auxiliars: Caps. Galgues. Punters de caiguda. Regles. Calibres. 
2.3 Preparació dels equips d’inspecció. 
2.4 Riscos i perills durant la inspecció: Atrapaments. Fons pla. Reixetes d’aspiració. 
Orientació. 
2.5 Mesurament de desgastos: Ànodes. Càtodes. Hèlixs. Metxes. Corrosió. 
2.6 Realització de registres i certificacions. 
2.7 Localització en plànols de les zones que cal inspeccionar: nomenclatura i estructura 
bàsica del vaixell i parts del vaixell. 
2.8 Treball en equip: Llocs i rols que s’exerceixen en una maniobra concreta. Cap d’equip. 
 
3. Reparació d’avaries en obra viva: 
3.1 Tipus d’avaries: Vies d’aigua. Col·lisió. Embarrancament. Avarada. Reparació d’hèlixs. 
Caixes de mar. Bulbs. Preses i descàrregues del vaixell. 
3.2 Riscos de les operacions de reparació en obra viva: Orientació. Succió i atrapaments. 
Pesos suspesos. Manca de punts de suport. 
3.3 Mesures de prevenció en superfície: senyalització de la zona de treball i comunicació amb 
la sala de màquines i pont. 
3.4 Tècniques de taponament: taponament de preses i descàrregues del vaixell i taponament 
d’escotilles i obertures del vaixell. 
3.5 Tècniques de neteja de carena: Neteja manual. Equips pneumàtics i hidràulics de neteja. 
Poliment d’hèlixs. 
3.6 Maneig d’equips. 
3.7 Treball en equip. 
3.8 Compliment de les normes de seguretat: normativa i legislació, normes de seguretat per a 
la pràctica de busseig i salvament i rescat. 
 
4. Manteniment d’equips i eines: 
4.1 Manteniment bàsic. 
4.2 Interpretació de la documentació tècnica. 
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4.3 Manteniment preventiu. 
4.4 Reparació dels equips: Substitució d’elements deteriorats. Muntatge i desmuntatge dels 
equips. 
4.5 Verificació del funcionament dels equips: elements de seguretat i posada en marxa dels 
equips en superfície abans de la immersió. 
4.6 Estiba. 
 
5. Prevenció de riscos laborals i mediambientals: 
5.1 Identificació de les causes d’accidents en treballs de reparacions a la superfície. 
5.2 Caracterització de riscos d’accident. 
5.3 Normes de seguretat dels equips i instal·lacions. 
5.4 Normes de seguretat per a l’ús de productes. 
5.5 Utilització de vestimenta i equips de protecció individual. 
5.6 Caracterització de riscos de contaminació. 
5.7 Recollida selectiva de residus. 
5.8 Ordre i neteja. 
 
UF2. reflotaments. 49 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació. 
 
1. Realitza operacions de reflotament, relacionant els sistemes i equips amb els procediments 
que s’utilitzaran i aplicant les tècniques corresponents. 
 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Identifica les tècniques i les fases de reflotament. 
1.2 Relaciona les eines i els mitjans amb les diferents tècniques i fases de reflotament. 
1.3 Identifica els riscos específics de les operacions de reflotament. 
1.4 Aplica les diferents tècniques de reflotament, utilitzant les eines i els equips adequats. 
1.5 Maneja els equips, les eines i els materials auxiliars. 
1.6 Atén les indicacions del cap d’equip. 
1.7 Compleix a tota hora les normes de seguretat. 
1.8 Elabora l’informe tècnic. 
 
2. Manté equips i eines utilitzats en reflotaments, identificant els seus elements i descrivint les 
operacions que s’efectuaran. 
 
Criteris d’avaluació: 
2.1 Identifica les tècniques de manteniment dels equips i eines. 
2.2 Munta i desmunta els equips d’acord amb la documentació tècnica. 
2.3 Aplica tècniques de manteniment preventiu segons les instruccions del fabricant. 
2.4 Verifica el funcionament dels equips i eines seguint els procediments establerts. 
2.5 Substitueix els elements deteriorats dels equips i eines d’acord amb la documentació 

tècnica. 
2.6 Endolceix i estiba els equips i eines atenent els procediments establerts. 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims 
Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya 

3. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant 
els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los. 
 
Criteris d’avaluació: 
3.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació de materials, 
eines, estris i màquines. 
3.2 Utilitza les màquines, respectant les normes de seguretat. 
3.3 Identifica les causes més freqüents d’accidents en la manipulació de materials i eines, 
entre d’altres. 
3.4 Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes i passos d’emergència, entre 
d’altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular i 
indumentària, entre d’altres) que s’han d’emprar en les diferents operacions de muntatge i 
manteniment. 
3.5 Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i 
protecció personal requerides. 
3.6 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han d’adoptar en la 
preparació i execució de les operacions de muntatge i manteniment de les instal·lacions de 
radiocomunicacions. 
3.7 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental. 
3.8 Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva. 
3.9 Valora l’ordre i la neteja d’instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de 
riscos. 
 
Continguts: 
 
1. Operacions de reflotament i salvament de vaixells: 
1.1 Tècniques de reflotament: Enxiquiment per bombes. Bufat. Flotadors. Grues. 
1.2 Eines i equips específics per als salvaments de vaixells: Globus elevadors. Tipus i 
aplicacions. Bragues, caps i cingles. Bombes d’enxiquiment. Compressors. 
1.3 Maniobres. 
1.4 Riscos específics en els reflotaments: Orientació. Succió i atrapament. Pesos suspesos. 
Adreçament i equilibri. Tracció. Maniobres i navegació. 
1.5 Maneig dels equips de reflotament. 
1.6 Treball en equip: Planificació i coordinació. Rols. Eficiència i eficàcia. Repartiment de 
tasques. 
1.7 Obligacions i responsabilitats. 
1.8 Compliment de les normes de seguretat. 
 
2. Manteniment d’equips i eines: 
2.1 Manteniment bàsic. 
2.2 Interpretació de la documentació tècnica. 
2.3 Manteniment preventiu. 
2.4 Reparació dels equips: Substitució d’elements deteriorats. Muntatge i desmuntatge dels 
equips. 
2.5 Verificació del funcionament dels equips: elements de seguretat i posada en marxa dels 
equips en superfície abans de la immersió. 
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2.6 Estiba. 
 
3. Prevenció de riscos laborals i mediambientals: 
3.1 Identificació de les causes d’accidents en treballs de reflotaments. 
3.2 Caracterització de riscos d’accident. 
3.3 Normes de seguretat dels equips i instal·lacions. 
3.4 Normes de seguretat per a l’ús de productes. 
3.5 Utilització de vestimenta i equips de protecció individual. 
3.6 Caracterització de riscos de contaminació. 
3.7 Recollida selectiva de residus. 
3.8 Ordre i neteja. 
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