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REGLAMENT DE 
L’ESCOLA VALENCIANA D'ESPELEOLOGIA I  CANONS 

 
CAPÍTOL I ‐ DEFINICIÓ 

 

Art. 1 ‐ L'Escola Valenciana d'Espeleologia i Canons (a partir d'ara EVEC) és l'òrgan docent de la 
Federació  d'Espeleologia  de  la  Comunitat  Valenciana  (a  partir  d'ara  FECV)  i  el  seu  àmbit 
d'actuació comprén  la Comunitat Valenciana sense perjudici de desenvolupar  la seua activitat 
puntualment en altres escenaris fora de la Comunitat. 
. 

CAPITULE II ‐ FINS DE L’EVEC 
 

Art. 2 ‐ L'ensenyament, divulgació i promoció de l'Espeleologia i descens de Canons en totes les 
seues facetes: esportiva, científica, així com la conservació i respecte de la Naturalesa. 

 

Art.  3  ‐  La  incorporació  dels  nous mètodes,  tècniques, materials  i  avanços  aconseguits  en  la 
pràctica de l'Espeleologia i descens de Canons en totes les seues especialitats. 

 

Art. 4 ‐ Promoure la pràctica de l'espeleologia i el descens de canons en totes les seues formes i 
modalitats,  així  com  els  seus  aspectes  tècnics,  científics,  esportius,  educatius…,  propis  i  en 
relació amb altres esports afins. 

 

Art.  5  ‐  Incentivar  i  participar  en  activitats  científiques  i  esportives  relacionades  amb 
l'espeleologia o amb el descens de canons, a més de col∙laborar en estudis que necessiten dels 
nostres  coneixements  i  habilitats  (estudis  arqueològics,  mineralògics,  de  comportament  i 
capacitacions en condicions d'aïllament i foscor…) 

   

CAPÍTOL III ‐ COMPETÈNCIES DE L’EVEC 
 

Art. 6 ‐ L'ensenyament de l'espeleologia, descens de canons i les seues modalitats en les seues 
diverses especialitats, així com la formació de Tècnics Esportius, titulacions federatives, mòduls 
formatius  i quants formats de l'aprenentatge es desenvolupen en l'àmbit de  l'espeleologia  i el 
descens de canons, en l'àmbit autonòmic. 

 

Art.  7  ‐  L'establiment  del  règim  general  d'ensenyaments  i  titulacions  espeleològiques  i  de 
canons,  en  coordinació  amb  l'entitat  estatal  a  la  qual  la  FECV  estiga  adherida  i  les  diferents 
Escoles Territorials. 

 

Art. 8‐ La FECV, a proposta de l’EVEC, i segons el regulat per llei, podrà promoure l'establiment 
d'acords  amb  organismes  d'àmbit  internacional,  nacional,  autonòmic  o  local,  competents  en  
eixe moment i la resta de les federacions territorials. 

 

Art.  9  ‐  La  regulació  de  les  condicions  d'obtenció,  expedició  i  homologació  dels  títols  que 
capaciten  per  a  l'ensenyament  de  l'Espeleologia  i  descens  de  Canons  en  l'àmbit  autonòmic, 
d'acord amb la legislació vigent. 

 

Art. 10‐ La regulació dels requisits mínims que han de tindre els Cursos d'Espeleologia i descens 
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de Canons en tots els seus nivells i càrrega lectiva per a ser homologats per l’EVEC referent a la 
titulació  del  Quadre  Docent  que  l'imparteix,  condicions  d'accés,  relació  numèrica 
alumne/professor,  objectius,  contingut,  activitats,  pràctiques  a  desenvolupar,  metodologia, 
temporalització,  avaluació,  llocs  on  es  desenvolupen  i  altres  apartats  relacionats  amb 
l'organització d'aquests cursos. 

 

Art.  11‐  Quants  altres  aspectes  es  creguen  necessaris  en  l'àmbit  docent  de  l'Espeleologia, 
descens de Canons i les seues modalitats  

 

Art. 12‐ L’EVEC té com a competència la formació dels Tècnics Esportius en els seus dos nivells 
regulats pel RD 64/2010 de 29 de gener, l'Ordre EDU/994/2011 de 8 d'abril, l'RD 737/2015 de 
31 de juliol i l'RD 567/2020 de 16 de juny sense perjudici d'altres legislacions que es pogueren 
generar sobre aquest tema: 
a. Tècnic esportiu en espeleologia cicle inicial 
b. Tècnic esportiu en espeleologia cicle final 
 

Art.  13‐També  té  al  seu  càrrec  les  diferents  etapes  de  formació  bàsica,  especialitats  i  cursos 
docents: 
a. Monogràfics  científics,  divulgatius  i  d'aprenentatge:  biologia,  topografia,  geologia, 

arqueologia, primers auxilis, fotografia i filmació, etc. 
b. Monogràfics  tècnics:  descobriment,  iniciació,  perfeccionaments,  espeleologia  alpina, 

espeleo‐socors  i  caps  d'equip,  espeleobusseig,  escalada  subterrània,  ancoratges,  acte 
socórrec, tècniques de fortuna, sistemes de recuperació, treballs verticals, rescat en espais 
confinats, espeleo i barranquisme adaptat, etc.  

c. Titulacions  federatives:  iniciador,  monitor  i  instructor  o  qualssevol  que  es  pogueren 
desenvolupar en el futur. 

d. Titulacions de Jutges Àrbitres en espeleologia i descens de canons. 
 

Art. 14‐Donada  la  importància del reciclatge  intern  i de desenvolupar un continu aprenentatge 
del quadre docent, es determina que els membres de l’EVEC tindran preferència de participació 
en  tots els  cursos que  s'organitzen amb els  condicionants que a  cada moment es determinen. 
Igualment,  a  proposta  d'alguna  vocalia  i  sempre  que  la  direcció  de  l’EVEC  ho  considere  prou 
justificat  i  sent  objectiu,  es  podran  promoure  i  desenvolupar  altres  cursos.  Tot  això  sense 
perjudici de qualsevol altra Disposició que disposen els organismes oficials.  

 
Art. 15‐ A més de la seua competència en la formació tècnica dels espeleo ‐ socorristes en els 
seus  diferents  nivells,  l’EVEC,  mantindrà  vies  de  relació  amb  l'estructura  territorial  del  Grup 
d’Espeleo‐socors  en  mutu  benefici,  especialment  pel  que  fa  a  la  labor  divulgativa  de  la 
prevenció d'accidents.  
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CAPÍTOL IV ‐ ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ DE L’EVEC 
 

Art. 16‐ Els òrgans de l’EVEC són: director, Comissió Executiva (a partir d'ara CE), cap d'estudis, 
secretari, comissions i departaments.  

 

Art.  17‐  El  director  és  el  màxim  representant  de  l’EVEC  davant  el  president  de  la  FECV.  El 
director té la responsabilitat de vetlar pel bon funcionament de l’EVEC, mantindre puntualment 
informats al president de la FECV i a la totalitat dels membres de l’EVEC, vetlarà pel compliment 
de qualsevol acord dins dels òrgans de l’EVEC i actuarà, per delegació del president de la FECV, 
com a portaveu davant l'Assemblea General de la FECV i qualsevol Organisme Oficial. 

 

Art. 18‐ El director serà nomenat pel president de la FECV  
 
Art. 19‐ El director deixarà de ser‐ho per: 
a) Decisió pròpia comunicada per escrit al president de la FECV 
b) Finalització del seu mandat, corresponent aquest amb la finalització del mandat del president 

de la FECV  
c) Cessament pel president de la FECV 

 

Art. 20‐ Si el director deixara de ser‐ho abans de  finalitzar el  seu període,  la CE es constituirà 
com  a  Comissió  Gestora  (a  partir  d'ara  CG)  de  l’EVEC,  fent‐se  càrrec  de  la  gestió  fins  al 
nomenament del nou director. Aquesta CG estarà encapçalada per un portaveu, que serà elegit 
pel president, entre els components d'aquesta.  

 

Art. 21‐ La CE és  l'òrgan executiu de  l’EVEC,  i estarà  formada per: el director, qui  la presidirà, 
cap d'estudis, secretari i quants vocals es consideren oportuns entre els diferents col∙laboradors 
de l’EVEC (professors, especialistes, directors de cursos, responsables de material, etc.) 

 

Art. 22‐ Els càrrecs de la CE seran nomenats i revocats pel director.  
 

Art. 23‐ La CE es reunirà en sessió ordinària almenys amb caràcter bimensual, per a fins de  la 
seua  competencia,  i  extraordinària  a  petició  del  director  quantes  vegades  aquest  estime 
necessari.  Els  acords  es  prendran  per  votació.  Tots  els  càrrecs  tindran  veu  i  vot,  excepte  el 
secretari (sempre que no siga docent de l’EVEC) que només tindrà veu, sent el vot del director 
de qualitat. 

 

Art. 24‐ Són competència de la CE de l’EVEC 
 

a) Preparar els pressupostos anuals de l’EVEC i confeccionar balanç anual d'ingressos i despeses. 
b) Confeccionar i desenvolupar el programa d'activitats i recopilar les memòries de totes les 

activitats 
c) Proposar l'ampliació del Quadre Docent (a partir d'ara CD), o el cessament d'algun dels seus 

membres. 
d) Establir les normes d'accés a l’EVEC 
e) Aprovar o suspendre als alumnes i aspirants de cada curs a partir de la proposta del director 
del curs 

f) Fixar els requisits en els cursos a realitzar en companyia del director del curs 
g)  Qualsevol de les competències pròpies de l’EVEC 
h)  Actualitzar el reglament de l’EVEC i establir les competències dels docents segons el necessari 
per a cada curs. 
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Art.  25‐  El  nomenament  del  cap  d'Estudis  comporta  el  nomenament  com  a  subdirector  de 
l’EVEC 
 
Art. 26‐ Són funcions del cap d'Estudis: 

 

a) Supervisar  l'organització  i  correcte  desenvolupament  dels  cursos  i  activitats  de  formació, 
vetlant  per  la  seua  qualitat  tècnica  i  pedagògica,  així  com  del  compliment  de  la  seua 
programació  i avaluació,  tant en els  cursos organitzats per  l’EVEC, com en els que aquesta 
coordine amb les societats esportives, clubs i seccions esportives. 

b) Vetlar  per  la  incorporació  als  cursos  i  activitats  de  l’EVEC  dels  nous  mètodes,  tècniques  i 
avanços  aconseguits  en  la  pràctica  de  l'espeleologia  i  descens  de  Canons  i  les  seues 
especialitats,  així  com  tot  el  referent  a  l'actualització  pedagògica  i  a  la  línia  argumental 
general de l’EVEC 

c) Treballar,  juntament  amb  les  comissions,  assessors  i  departaments,  en  la  recopilació  de 
documentació  bibliogràfica  referent  a  aspectes  tècnics  i  científics  relacionats  amb 
l'espeleologia, especialitats i disciplines afins, per a la seua divulgació al col∙lectiu amb vista a 
augmentar el seu nivell d'actualització tècnica.  

d) Qualsevol  activitat  que  encaminada  a  millorar  la  qualitat  pedagògica  del  quadre  docent 
unificant el treball de l’EVEC, les societats esportives, clubs i seccions esportives. 

e) Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel director de l’EVEC, dins de l'àmbit de la 
seua competència. 

 

Art. 27‐ El cap d'Estudis haurà de tindre la titulació d'Instructor o Tècnic Esportiu de grau mitjà 
en espeleologia o descens de canons 

 
Art. 28‐ Són funcions del secretari: 

 

a) Estendre acta de les reunions de les diferents comissions. 
b) Expedir les certificacions oportunes amb el Vist i plau del director de l’EVEC 
c) Portar els llibres d'altes i baixes de membres de l’EVEC 
d) Facilitar la documentació necessària als directors de cursos per a exercir la seua labor 
e) Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel director de l’EVEC dins de 

l'àmbit de la seua competència. 
 

Art. 29‐ Els Vocals, nomenats i revocats pel director, seran necessàriament membres del CD de 
l’EVEC i podran estar al càrrec de la gestió de parcel∙les d'actuació de l’EVEC per delegació del 
director. 

 

Art. 30‐ Les Comissions, els cursos i els seus continguts o qualsevol altra activitat de l’EVEC, es 
regiran per normatives específiques annexes a aquest Reglament. 
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CAPÍTOL V ‐ QUADRE DOCENT DE L’EVEC  
 

Art. 31‐ El CD estarà format per Professors, Tècnics Esportius en els seus dos nivells i formació 
docent:  Iniciador, Monitor i  Instructor i Especialistes en diverses vessants. La FECV a través de 
l’EVEC  facilitarà  la  formació  i  competència  dels  seus  tècnics  i  professors  en  l'àmbit  de 
l’espeleologia i descens de canons.  

 

Art. 32‐ Per a ingressar en el quadre docent de l’EVEC haurà de sol∙licitar‐se mitjançant un escrit 
dirigit al director  i adjuntar un  informe sobre  la seua especialitat en el cas del Professor o de 
l'Especialista, i sobre la seua titulació en el cas del Tècnic Esportiu o formació docent. Aquesta 
sol∙licitud serà estudiada per la CE, qui resoldrà. 
 
Art.  33‐  El  CD  serà  convocat  com  a  mínim  una  vegada  a  l'any  a  una  reunió  on  el  director 
informarà  dels  plans  de  treball  com  així  el  recollir  opinions  i  suggeriments  del  CD.  Aquesta 
reunió serà de manera telemàtica o presencial, segons la disposició del quadre docent.  
 
Art.  34‐  L’EVEC  es  comunicarà  a  través  de  qualsevol  Xarxa  Social  que  li  permeta  tindre 
constància de la seua recepció per la persona o entitat interessada 

 

Art. 35‐ Tot membre del Quadre Docent de l’EVEC té l'obligació de: 
 

a) Participar  en quantes  activitats  li  siguen  assignades  dins  del  calendari  de  l’EVEC  i  per  a 
quantes altres ocasions siga requerit per  la CE, excepte causa justificada presentada per 
escrit  al  director de  l’EVEC.  Específicament,  es  considera necessari  que  tot membre del 
quadre  docent  de  l’EVEC  participe,  almenys,  en  un  curs  cada  2  anys  o  en  activitats 
d'organització i gestió dins de l’EVEC (MIRAR ANNEX I) 

b) Mantindre  un  nivell  tècnic  i  pedagògic  d’acord  a  les  exigències mínimes  establides  per 
l’EVEC mitjançant cursos de reciclatge o formació interna 

c) Seguir  les  pautes  marcades  en  el  Pla  d'Estudis  o  la  seua  adaptació  justificada  davant 
Direcció d'estudis i  les Normatives de Funcionament per a les activitats promogudes per 
l’EVEC 

d) Entregar el material de l’EVEC en les mateixes condicions que li va ser confiat, o en el seu 
cas informar de les incidències amb aquest 

e) Estar federat en la FECV abans del 15 de gener de cada any 
f) El coneixement del reglament de l’EVEC i dels estatuts de la FECV. 
g) Tot docent que realitze o actualitze un temari per a un curs haurà de ser revisat pel 

cap d'Estudis i posteriorment passarà a la disposició de l’EVEC. 
h) D'assistir a les reunions que convoque el director de l’EVEC. 
i) Tot membre del CD ha de saber els distintius i anagrames de la FECV i de l’EVEC 

 
 Art. 36‐ Tot docent que realitze o actualitze un temari per a alguna activitat de l’EVEC haurà 
de ser revisat pel cap d'estudis i posteriorment passarà a la disposició d'aquesta. 
 
Art. 37‐ Tot membre del Quadre Docent de l’EVEC té dret a: 

 

a) Opinar i ser escoltat dins de la CE de l’EVEC 
b) Estar informat del funcionament i plans de treball, així com del Quadre Docent de l’EVEC 
c) Al  reconeixement  com  a  membre  de  l’EVEC  mitjançant  document  que  acredite  la  seua 

pertinença i especialitat. 
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d) Compensació de les despeses ocasionades per la participació en aquelles activitats per a les 
quals ha sigut convocat per l’EVEC.  

e) Excedència  per  un  període  de  temps  no  superior  a  tres  anys,  prèvia  sol∙licitud  per  escrit 
dirigida  al  director de  l’EVEC.  Transcorregut  el  termini  d'excedència  es  causarà baixa  si  no 
s'ha sol∙licitat el reingrés. 

f) Conéixer el motiu del seu cessament, previ expedient disciplinari i reclamar la revisió del seu 
cas al president de la FECV, així com als òrgans disciplinaris contemplats en els Estatuts de la 
FECV i/o òrgans superiors. 

g) El coneixement del present reglament. 
h)  Participar en cursos i altres activitats especialitzades organitzades per l’EVEC. 
i)  Participar  com  a  oient  en  activitats  formatives  de  l’EVEC  sempre  que  no  interferisca  en  el 

desenvolupament del programa que se li imparteix  als alumnes o en la qualitat d'aquest, així 
com en no sobrepassar l'aforament permés.  

 

Art. 38‐ Tot membre del CD deixarà de ser‐ho per: 
 

a) Decisió pròpia comunicada per escrit i dirigida al director de l’EVEC 
b) Cessament, a proposta del director de l’EVEC i aprovat per la CE de l’EVEC, segons l'estipulat 

en el Règim Disciplinari d'aquest Reglament. Prèvia obertura d'un expedient disciplinari on 
s'exposen les raons del seu cessament 

c) Cessament a proposta de la pròpia FECV i aprovat per la Junta Directiva. Prèvia obertura d'un 
expedient disciplinari on s'exposen les raons del seu cessament. 

CAPÍTOL VI ‐ COL∙LABORADORS DE L’EVEC 
 

Art. 39‐ Seran col∙laboradors aquelles persones que, no pertanyent a cap òrgan de  l’EVEC ni al 
seu  Quadre  Docent,  realitzen  una  funció  o  activitat  dins  de  l’EVEC  que  podrà  ser  de  caràcter 
ocasional o permanent. 
 

a. Aquesta  col∙laboració  s'establirà  a  petició  del  director  de  l’EVEC  o  del  propi  interessat, 
sol∙licitant‐se sempre per escrit i amb el vistiplau del director. 

 
b. Tot  col∙laborador  de  l’EVEC  i  que  tinga  una  continuïtat  en  la mateixa  fent  treballs  dins 

d'ella, podrà realitzar els cursos a un preu reduït que serà establit anualment. 
 

CAPÍTOL VII ‐ FINANÇAMENT DE L’EVEC 
 

Art. 40‐ L’EVEC es finançarà a través dels pressupostos de la FECV al règim econòmic de la qual 
està sotmesa. 

 

Constitueixen ingressos específics de l’EVEC els derivats de la  inscripció en els seus cursos,  les 
quotes abonades pels seus membres en concepte de col∙legiació i els derivats de l'expedició de 
titulacions entre altres ingressos relacionats amb les seues activitats. 

 

Art. 41‐  L’EVEC,  segons  les  seues necessitats,  i d'acord amb  la FECV, podrà gestionar amb  les 
entitats comercials o fabricants que estime oportú la compra dels materials que necessite per al 
desenvolupament  de  les  seues  activitats  docents,  o  acords  per  a  patrocinar  les  mateixes, 
sempre que no es menyscabe el seu bon nom, ni la seua dependència de la FECV. 
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CAPÍTOL VIII ‐ LOGOTIP DE L’EVEC 
 

Art.  42‐  El  logotip  de  l’EVEC  serà  utilitzat  oficialment  encapçalant  tots  els  escrits,  documents, 
publicacions  i  títols  de  l’EVEC  juntament  amb  el  de  la  FECV.  Podrà  ser  canviat  o  modificat  a 
petició de la CE i portat a votació davant la Junta directiva, qui decidirà la seua aprovació. 

  
 
 

CAPÍTOL IX ‐ RÈGIM DISCIPLINARI. 
 

Art. 43‐ L'àmbit disciplinari en l’EVEC s'estén específicament als següents tipus d'infraccions: 
 

a. Infraccions a l'ètica docent en les relacions entre els membres de l’EVEC, en les relacions 
professor‐alumne, i especialment en tot el referent a l'avaluació en els cursos de l’EVEC 

b. Infraccions a les normes sobre seguretat en el desenvolupament dels cursos i activitats de 
l’EVEC 

c. Infraccions per ús indegut o deteriorament de les instal∙lacions, material o pertinences de 
l’EVEC 

d. Així mateix, és aplicable amb caràcter general tot el relatiu al Règim Disciplinari detallat en 
els Estatuts de la FECV  

 
e. Les faltes poden ser: molt greus, greus i lleus. A més de l'especificat en cada apartat amb 

caràcter  general  en  els  Estatuts  de  la  FECV,  es  consideraran  en  l’EVEC  amb  caràcter 
específic: 

 

 FALTES MOLT GREUS: 
1. El ser reincident en l'abús d'autoritat derivat de la seua posició dins del Quadre Docent de 

l’EVEC. 
2. El ser reincident a no respectar, de manera intencionada, les directrius establides per a les 

activitats oficials de l’EVEC, la indisciplina o insubordinació manifesta. 
3. El ser reincident al no respectar els criteris d'avaluació en els cursos de l’EVEC, i les dades 

confidencials relatives als mateixos per a afavorir a persones concretes. 
4. El  ser  reincident  cometent  infraccions  o  no  seguir  les  normes  sobre  seguretat  en  el 

desenvolupament dels cursos i activitats de l’EVEC. 
5. El ser reincident en el deteriorament de les instal∙lacions, material o pertinences de l’EVEC 
6. La incorrecta utilització dels fons de l’EVEC. 
7. Tota acció o omissió que atempte greument contra el prestigi de l’EVEC.  
8. L'ús indegut, en benefici propi, de les acreditacions com a membres de l’EVEC. 
9. Falta de respecte o discriminació respecte als alumnes i companys de l’EVEC. 
10. Cometre  infraccions o no seguir  les normes sobre seguretat en el desenvolupament dels 

cursos i activitats de l’EVEC 
11. L'incompliment intencionat de les responsabilitats docents i altres qualssevol inherents a la 

condició de membre de l’EVEC 
12. La negligència en les normes de seguretat 

 

 FALTES GREUS: 
1. L'abús d'autoritat derivat de la seua posició dins del Quadre Docent de l’EVEC. 
2. El no respectar les directrius establides per a les activitats. 
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3. El  no  respectar  els  criteris  d'avaluació  en  els  cursos  de  l’EVEC,  i  les  dades  confidencials 
relatives als mateixos per a afavorir a persones concretes. 

4. L'ús indegut de les instal∙lacions, material o pertinences de l’EVEC 
 

 FALTES LLEUS: 
1. L'abandonament ocasional no  justificat de  les  responsabilitats docents  i  altres qualssevol 

inherents a la condició de membre de l’EVEC 
2. El descuit en la conservació de les instal∙lacions, material o pertinences de l’EVEC 
3. El no estar federat en la FECV abans del 15 de gener de cada any 
4. Es  considerarà  com  falta  qualsevol  altra  acció  o  omissió  que  no  estiga  detallada 

específicament en el present Reglament o en els Estatuts de la FECV i que siga anàloga a 
les ací tipificades. 

 

Art.44‐  Es  consideraran,  en  tot  cas,  com  a  circumstàncies  atenuants  de  la  responsabilitat 
disciplinària: 
 

a) El penediment espontani 
b) No haver sigut sancionat amb anterioritat 
c) Qualssevol altres que estime la CE 

 
Art.45‐  Es  consideraran,  en  tot  cas,  com  a  circumstància  agreujant  de  la  responsabilitat 
disciplinària: 
a) La reincidència 
b) La desídia 
c) La premeditació 
d) Qualssevol altres que estime la CE i que siguen raonades  

 

Art.46‐  Les  sancions  susceptibles  d'aplicació,  en  adequada  proporció  a  les  infraccions  comeses, 
seran les següents: 
 

a) Prevenció per escrit per cometre faltes lleus. 
b) Baixa temporal per escrit per cometre faltes greus, previ expedient disciplinari i admetent la 

seua defensa. 
c) Baixa  permanent  per  escrit  per  cometre  faltes  molt  greus,  previ  expedient  disciplinari  i 

admetent la seua defensa.  
 

Art.  47‐  La  potestat  disciplinària  que  correspon  a  l’EVEC  s'exercirà  per mitjà  de  la  seua  CE,  tot 
sancionat tindrà el dret de defensa i recurs davant la FECV  

 
a. En tot el que ací no s'especifica sobre el Règim Disciplinari, es continuarà davant el Comité 
de Disciplina Esportiva, si donara  lloc a recurs davant el Comité de Recursos contemplat en els 
estatuts de la FECV i si fora necessari en altres Estaments Superiors. 
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CAPITULE X ‐ EQUIPARACIÓ I CONVALIDACIÓ DE TITULACIONS.   

Art.  48‐  L’EVEC,  a  fi  de  complir  amb  l'articulat  del  capítol  II,  regularà  quantes  titulacions, 
certificacions, convalidacions, equiparacions, etc. siguen de la seua competència.  

Art. 49‐ Per a l'aplicació de l'Art. 48 del present reglament en les sol∙licituds documentades en 
organismes aliens a l’EVEC (altres federacions o agrupacions de federacions, escoles nacionals, 
universitats,  centres  docents,  etc.),  la  CE  de  l’EVEC  valorarà  fonamentalment  les  ràtios 
alumnes/docent en la seua fase pràctica, els continguts i la seua càrrega horària, l'organització i 
impartició de l'actuació formativa i la data de realització. 

 

Art. 50‐ Per a l'aplicació de l'Art. 48 del present reglament en les sol∙licituds documentades en 
les titulacions oficials desenvolupades a l'empar del RD 64/2010 de 29 de gener, contemplant la 
Correcció  d'errors  del  RD  64/2010  de  29  de  gener,  Ordre  EDU/994/2011  de  8  d'abril,  RD 
737/2015 de 31 de juliol i RD 567/2020 de 16 de juny, sense perjudici d'altres legislacions que 
es pogueren generar sobre aquest tema, per les quals  s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en 
Espeleologia i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés tant del cicle inicial 
com del final de grau mitjà, s'equipararà, únicament a efectes docents o col∙laboradors en el sí 
de l’EVEC a: 
 

a. Iniciador en el cas que el sol∙licitant acredite haver superat el cicle inicial 
b. Monitor en el cas que el sol∙licitant acredite haver superat el cicle final 
c. En  cap  cas  aquestes  equiparacions  suposaran  convalidacions  o  l'emissió  de  titulacions 

internes de l’EVEC. En el cas de voler accedir a una formació de nivell superior en el sí de 
l’EVEC s'haurà de superar una prova d'accés conduent a acreditar el nivell corresponent. 

 

Art.  51‐  L’EVEC  podrà  establir  acords  de  col∙laboració,  convalidació,  equiparació,  etc.  amb 
quantes  escoles  complisquen  o  superen  els  requisits  establits  per  aquesta,  així  com  revisar 
casos especials no contemplats en aquest  reglament. Havent de  superar en alguns  casos una 
prova d'accés i abonant la despesa produïda per aquesta prova.  

 

DISPOSICIONS FINALS 

1. Queda derogat l'anterior Reglament de l’EVEC i altres normatives annexes a aquest. 

2. El present reglament podrà ser modificat,  reformat o derogat a proposta de  l’EVEC o  la 
junta directiva per acord de l'Assemblea General de la FECV.  

 

3. El  present  Reglament  entrarà  en  vigor  a  les  24  hores  d'haver  sigut  aprovat  per 
l'Assemblea General de la FECV.  

4. En els casos no previstos en aquest Reglament, és aplicable l'especificat en els Estatuts de 
la  FECV  i  Normatives  que  els  desenvolupa,  i  amb  caràcter  general  correspon  la 
interpretació a la Comissió Executiva de l’EVEC, la qual cosa és recurrible davant la FECV i 
altres Estaments Oficials.  

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Si en el present Reglament hi haguera algun article, apartat o disposició transitòria oposada a la 
legislació  esportiva  vigent,  el  citat  article,  apartat  o disposició quedarà nul  i  s'acceptarà  com a 
vàlid el que s'haja legislat, així com la resta del text. 

Aprovat per l'Assemblea de l’EVEC amb data ………………… 
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Signat:   Signat: 
(Secretari EVEC)                                                                                (Director EVEC)  

Aprovat per l'Assemblea de la FECV amb data ………………… 

Signat: D.   Signat: D. 
(Secretari General FECV)                 (President FECV) 
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ANNEX I: 
 

ESTATUT DEL QUADRE DOCENT DE L’EVEC 
CAPÍTOL I – Quadre Docent de l’EVEC. 

Art.1‐  Segons  l'Art.31,  del  Reglament  de  l’EVEC,  el  CD  de  l’EVEC  està  format  per  Professors, 
Tècnics Esportius, Tècnics Federatius i Especialistes en diverses matèries. 
 

Art.2‐ Així mateix, els Tècnics Esportius i Tècnics Federatius titulats per l’EVEC poden estar en dues 
situacions: 
 
a) Integrats dins del CD de l’EVEC. Els docents que estan dins de l'organigrama amb drets i 

obligacions. 
b) Exterior a l’EVEC. Els docents que col∙laboren esporàdicament amb l’EVEC sense més 

compromís que l'activitat que se'ls haja sol∙licitat. 
 
CAPÍTOL II – Accés, Pertinença, baixa, reincorporació i excedència: 
 

Art.3‐ Els membres del CD de l’EVEC poden ser: 
 
a) Membres actius 
b) Membres excedents 
 

Art.4‐ Segons l’Art.32,  l'ingrés en el CD haurà de sol∙licitar‐se mitjançant escrit dirigit al director 
de l’EVEC 
 
a) D'acord amb l’Art.34, els membres actius de l’EVEC hauran de realitzar una activitat mínima, 

amb  la  finalitat  de  mantindre  un  nivell  de  pràctica  pedagògica  suficient,  per  a  poder 
participar eficaçment en  la docència. Aquest nivell mínim d'activitat  serà  fixat per  la CE de 
l’EVEC,  i  amb  l'acord  del  CD  havent  de  complir‐se  en  cursos  i  activitats  oficials  o 
homologades.  A  més,  hauran  d'adaptar‐se  a  les  noves  tècniques  i  coneixements 
desenvolupats per l'evolució de l'espeleologia, descens de canons o les seues especialitats i 
disciplines afins, amb la finalitat de poder ensenyar en tot moment els mètodes i continguts 
més actualitzats, segurs i correctes.  

b) Causaran  baixa  els  qui  no  exercisquen  activitat  docent  o  participen  en  activitats 
d'organització i gestió durant un període superior a dos anys dins de les activitats de l’EVEC, 
sempre que no  siga per  causa  justificada  i  comprovada per  la CE, perdent els drets  com a 
membres actius. 

c) Tot  titulat  que  haja  causat  baixa  i  desitge  reincorporar‐se  a  la  categoria  d'actiu  haurà  de 
demostrar,  davant  una  Comissió  Tècnica  creada  per  la  CE  de  l’EVEC,  l'actualització  de  les 
seues  capacitats  i  coneixements,  mitjançant  el  procediment  establit  a  aquest  efecte,  o  si 
escau seguir un període de reciclatge. 

d) Segons l’Art.35, els membres del CD tenen dret a excedència pel temps que motiva la petició, 
no sent superior a tres  anys. Aquesta excedència es tramitarà per escrit dirigit al director de 
l’EVEC,  havent  de  sol∙licitar‐la  sempre  que  estiga  prevista  una  absència  prolongada  en  les 
activitats  de  l’EVEC.  Transcorregut  el  termini  de  l'excedència,  es  causarà  baixa  si  no  s'ha 
sol∙licitat el reingrés. 

e) El reingrés haurà de sol∙licitar‐se per escrit al director de l’EVEC. 
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CAPÍTOL III – Funcions del CD: 
 

Art.5‐ La funció dels Professors, Tècnics Esportius i federatius, (Iniciadors, Monitors i Instructors) i 
Especialistes en diverses matèries del CD, consisteix en la preparació  i el desenvolupament dels 
cursos, reciclatges, estudis d'investigació, corresponents als objectius marcats per l’EVEC. 
 

CAPÍTOL IV – Drets i Deures del CD: 
 

Art.6‐  Segons  l’Art.32,  com  a  compensació  de  les  despeses  que  ocasiona  l'assistència  a  les 
activitats  docents,  hauran  d'establir‐se  en  el  seu  cas,  per  part  de  l’EVEC,  compensacions 
econòmiques  en  concepte  de  dietes  i  desplaçaments  d'acord  amb  les  instruccions  de  la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a activitats similars, així 
com  podran  acordar‐se  altres  assignacions  que  els  pressupostos  i  la  normativa  de  la  FECV 
permeten. 
 
Art.7 Amb la finalitat d’elevar el nivell tècnic i pedagògic del CD de l’EVEC, es realitzaran jornades 
de reciclatge i d'actualització a nivell intern sobre la base del Pla Docent, així com entre vocalies 
de la FECV. 
 

Art.8  Amb  la  finalitat  d’elevar  el  nivell  tècnic  i  pedagògic  del  CD  de  l’EVEC,  podrà  ser 
subvencionada l'assistència a cursos monogràfics, de perfeccionament, o equivalents, de caràcter 
local, provincial, autonòmic, estatal o internacional a algun dels seus membres. 
 

Art.9  Els  membres  del  CD  tenen  amb  l’EVEC  l'obligació  de  prestar  en  tot moment  la  màxima 
col∙laboració  en  les  activitats  oficials  programades  en  què  siguen  raonablement  requerits, 
excepte en els moments o circumstàncies que per força major no puguen. 
 

Art.10 Tot Tècnic Esportiu i federatiu del CD podrà ser requerit pel Grup d’Espeleo‐socors per a 
prestar la seua col∙laboració tècnica en un rescat. 
 
Art.11 Les convocatòries  i  les  informacions que s’envien al CD s'han de remetre com a mínim a 
través  de correu electrònic amb la finalitat que  tots els docents estiguen informats. 

 

Aprovat per l'Assemblea de la E.V.E.C amb data ………………… 
 

Signat:   Signat: 
(Secretari EVEC)                                                                                (Director EVEC)  

Aprovat per l'Assemblea de la F.E.C.V. amb data ………………… 

 

Signat: D.   Signat: D. 
(Secretari General FECV)        (President FECV) 
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ANNEX II: 
 

SISTEMA FORMATIU DE L’EVEC 
 
El sistema formatiu de l’EVEC s'organitza en cinc nivells: 

NIVELL I: INFORMATIU‐DIVULGATIU 
Aquest  primer  nivell  té  com  a  objectiu  fonamental  la  promoció  i  difusió  de  l'espeleologia  i 
descens de canons, les principals actuacions formatives dels quals són: 
 

 Cursos de "Descobriment de l'Espeleologia". 
 Curs de “Descobriment descens Canons”. 
 Publicacions i promocions. 
 Xarrades i audiovisuals en col∙legis, associacions, empreses, organismes oficials, etc. 
 Edició de vídeos il∙lustratius. 

NIVELL II: FORMACIÓ BÀSICA 
Aquest nivell pretén la formació integral de l'espeleòleg o barranquista i abasta des de l'inici de 
l'aprenentatge  fins  a  la  seua  total  autonomia. Un  dels  objectius  primordials  és  aconseguir  que 
l'espeleòleg  o  barranquista  puga  enfrontar‐se  amb  la màxima  seguretat  i  amb  total  garantia  a 
qualsevol d'aquestes dues disciplines. Per a això  s'incideix de manera especial en els  temes de 
tècnica  i  material  propis  d'aquest  esport  i  es  contemplen  apartats  com  l'organització 
d'exploracions,  l'entrenament  i  l'alimentació.  Un  altre  aspecte  important  d'aquest  cicle  és  la 
presència de les àrees científiques, que introduiran a l'alumne en els aspectes extraesportius de 
l'activitat i l'ajudaran a comprendre millor el món en el qual es desenvoluparà. 

 
Per a aconseguir aquests objectius s'ofereixen una sèrie de cursos de diferent contingut i nivell.  
 

CURS 
HORES  TOTAL 

HORES TEÒRIQUES PRÀCTIQUES 

Espeleologia Iniciació  12  36  48 

Espeleologia Perfeccionament I  12  36  48 

Espeleologia Perfeccionament II  14  34  48 

Espeleologia Perfeccionament III  14  34  48 
Descens de canons Iniciació   12  36  48 

Descens de canons Perfeccionament I  12  36  48 

Descens de canons Perfeccionament II  14  34  48 

Descens de canons Perfeccionament III  14  34  48 

Topografia iniciació  2  4  6 

Geologia iniciació  2  4  6 

Biologia i conservació del medi natural iniciació  2  4  6 

Primers auxilis   6  10  16 

Hidrologia iniciació  2  4  6 

Arqueologia iniciació  2  4  6 

Fotografia iniciació  2  4  6 

Entrenament i alimentació iniciació  2  4  6 

Acte socórrec iniciació i reciclatge  6  10  16 
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NIVELL III: FORMACIÓ AVANÇADA  
 

El nivell de formació avançada amplia i aprofundeix sobre determinades matèries iniciades en el 
nivell de Formació Bàsica i introdueix nous continguts relacionats amb l'activitat. Per a aconseguir 
aquests objectius es recorre a realitzar cursos monogràfics sobre diferents matèries o modalitats 
que en alguns casos com el Perfeccionament III en espeleologia i descens de canons agrupa varis. 
Alguns cursos, sense perjudici d'uns altres que es podrien considerar, són: 

 

CURS 
HORES  TOTAL 

HORES TEÒRIQUES PRÀCTIQUES 

Topografia I  6  10  16 

Topografia II  6  10  16 

Geologia I  6  10  16 

Geologia II  6  10  16 

Biologia i conservació del medi natural I  6  10  16 

Biologia i conservació del medi natural II  6  10  16 

Metodologia I  6  10  16 

Metodologia II  6  10  16 

Metodologia III  6  10  16 

Hidrologia I  6  10  16 

Hidrologia II  6  10  16 

Fotografia I  6  10  16 

Fotografia II  6  10  16 

Escalada subterrània I  6  10  16 

Escalada subterrània II  6  10  16 

Sistemes recuperables I  6  10  16 

Sistemes recuperables II  6  10  16 

Fixacions i ancoratges I  6  10  16 

Fixacions i ancoratges II  6  10  16 

Sistemes auxiliars i tècniques de fortuna I  6  10  16 

Sistemes auxiliars i tècniques de fortuna II  6  10  16 

Acte socórrec I  6  10  16 

Acte socórrec II  6  10  16 

Bivacs i punts calents  6  10  16 

Cavitats actives  6  10  16 

Espeleologia alpina i d'expedició   12  188  200 

Espeleo socors (inclou la part online)  20  48  68 

Caps d'equip (inclou la part online)  20  48  68 

Descens de canons hivernals  12  20  32 

Aigües vives per a descens de canons  12  20  32 
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NIVELL IV: DOCÈNCIA 
 

El nivell docent té com a finalitat proporcionar als alumnes una formació esportiva de qualitat  i 
garantir  la  seua  qualificació  en  la  iniciació,  perfeccionament  tècnic,  entrenament  i  direcció 
d'equips  i  esportistes  dins  de  l'àmbit  de  l'espeleologia.  Per  a  aconseguir  aquests  objectius 
s'estableixen tres cursos o nivells d'ensenyament: Iniciadors, Monitors i Instructors. 
 

El títol d'Iniciador qualifica per a realitzar funcions docents en Cursos de Descobriment i Iniciació 
a l'Espeleologia i descens de Canons o de nivell similar. En el seu cas, i segons l'historial personal, 
podrà  ser  reconegut  com  a  expert  per  l’EVEC  per  a  impartir  unes  certes  matèries  del  bloc 
específic  del  curs  d'Iniciadors.  Així  mateix,  i  depenent  dels  mòduls  del  nivell  III  de  formació 
avançada que haja superat, podrà col∙laborar com a docent en cursos de Perfeccionament I. 
 

El títol de Monitor qualifica per a realitzar funcions docents en Cursos de Perfeccionament I, II en 
Espeleologia i descens de Canons. En el seu cas, i segons l'historial personal, podrà ser reconegut 
com  a  expert  per  l’EVEC  per  a  impartir  unes  certes matèries  del  bloc  específic  dels  cursos  de 
Monitors amb supervisió d'un Instructor.  
El títol d'Instructor qualifica per a realitzar funcions docents en qualsevol tipus i nivell de Cursos 
d'Espeleologia  i descens de Canons: Cursos d'Iniciadors, Monitors  i  Instructors (Bloc Específic),  i 
Cursos de base. Així mateix, el títol d'Instructor qualifica per a realitzar funcions relacionades amb 
l'entrenament d'alt nivell, i la direcció tècnica d'equips i esportistes. 
 

CURS 
HORES  TOTAL 

HORES TEÒRIQUES PRÀCTIQUES 

INICIADOR  40  162  202 
MONITOR  122  210  332 

INSTRUCTOR  140 422  562 
 
Per  a  impartir  la  formació  regulada pel  RD 64/2010 de  29 de  gener,  contemplant  la  Correcció 
d'errors del RD 64/2010 de 29 de gener, Ordre EDU/994/2011 de 8 d'abril, RD 737/2015 de 31 de 
juliol i RD 567/2020 de 16 de juny sobre les titulacions de Tècnic Esportiu en Espeleologia tant del 
cicle inicial com del final de grau mitjà, s'atendrà al dictat en el citat RD i l'actual legislació vigent 
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. 
 
Cal  indicar  que,  en  tots  els  nivells,  la  realització  de  cada  curs  amb  aprovat  s'acredita  amb  el 
corresponent Certificat.  
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NIVELL V: ESPECIALITZACIÓ 
 

En  aquest  nivell  entren els  cursos per  a  Jutges Àrbitres  en  competicions  TPV en espeleologia  i 
descens  de  Canons  i  Travessies  de  cavitats;  encara  que  de  moment  només  s'imparteix 
l'especialitat de Tècniques de Progressió Vertical en espeleologia (TPV). 
 
Aquests cursos van dirigits a  tècnics en espeleologia  i descens de canons que hagen superat el 
Nivell II de perfeccionament en qualsevol de les dues disciplines i que, després de realitzar el Curs 
de Jutges Àrbitres, estiguen capacitats per a enjudiciar en una competició avaluant correctament 
al competidor/a en el desenvolupament de les diferents proves que consten a les competicions 
espeleològiques. 
 
Els cursos de Jutges Àrbitres poden ser autonòmics, nacionals o d'altres nivells superiors segons 
quin reglament de competicions i pla docent s'impartisca.  
 
Els cursos autonòmics de Jutges Àrbitres els imparteixen Tècnics Esportius, Monitors i Instructors, 
que tinguen la titulació autonòmica de Jutge Arbitre TPV en espeleologia,  ja que aquest curs es 
realitza amb el Reglament de Competicions de la FECV. 
 
El curs Autonòmic que imparteix l’EVEC té dues fases, una presencial i una altra de pràctiques a 
realitzar  en  una  competició.  Finalitzades  les  fases  presencials  del  curs  i  havent  aprovat,  a 
l’alumne/a se li assignarà un/una Tutor/a que li farà el seguiment en la fase de pràctiques, que la 
realitzarà com a Jutge Arbitre auxiliar, i al final d'aquesta, després de l'informe de tutoria i si ha 
superat  aquesta  segona  fase,  obtindrà  el  títol  de  Jutge  Arbitre  Autonòmic  en  tècniques  de 
Progressió Vertical en espeleologia. 
 
 

CURS 
HORES  TOTAL 

HORES TEÒRIQUES PRÀCTIQUES 

JUTGE ARBITRE AUTONÒMIC TPV EN ESPELEOLOGIA  8  22  30 
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ORGANITZACIÓ DELS CURSOS I PERSONAL DOCENT 
 

Els  cursos  dels  nivells  informatiu‐divulgatiu,  formació  bàsica  i  formació  avançada  podran  ser 
organitzats  per  l’EVEC,  pels  Clubs  federats  que  estiguen  degudament  inscrits  en  el  Registre 
d'Entitats Esportives de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana o 
qualsevol altra entitat que acredite els nivells de qualitat establits per l’EVEC.  
 
El Director de l’EVEC serà l'encarregat de designar als diferents directors de cursos a realitzar per 
aquesta entitat, els qui, alhora, designaren als seus docents.  
 
Directors de cursos: 
 
 Els Instructors podran dirigir qualsevol curs de l’EVEC. 

 
 Els Instructors que tinguen la titulació de Jutge Arbitre Autonòmic podran dirigir els cursos 

de l'especialitat. 
 
 Els Instructors que tinguen la titulació de Jutge Arbitre Nacional de la CEC, FEE en vigor o  

de l'entitat que tinga eixos drets a nivell nacional, podran dirigir els cursos de l'especialitat 
a nivell nacional. 

 
 Els  Monitors  i  Tècnics  de  Grau  Mitjà  que  hagen  superat  el  cicle  final  podran  dirigir 

qualsevol dels cursos dels nivells  I  i  II. No obstant això, a criteri del Director de  l’EVEC  i 
només en circumstàncies excepcionals, podran dirigir qualsevol curs del nivell III excepte 
els d'espeleologia alpina i d'expedició, espeleosocors i caps d'equip, que sempre quedaran 
a càrrec dels Instructors. 

 
 Els  Iniciadors  i Tècnics de Grau Mitjà que hagen superat el cicle  inicial podran dirigir els 

cursos del nivell I i els cursos d'iniciació. No obstant això, a criteri del Director de l’EVEC i 
només  en  circumstàncies  excepcionals,  podran  dirigir  qualsevol  curs  dels  nivells  II  i  III 
excepte els de Perfeccionament (I, II i III), espeleologia alpina i d'expedició, espeleosocors 
i caps d'equip. 

 
 Llicenciats  i Especialistes (experts) de diferents matèries que siguen membres del CD de 

l’EVEC podran dirigir qualsevol dels cursos dels Nivells  I,  II o  III  sempre que posseïsquen 
els coneixements pertinents i siguen avalats pel Director de l’EVEC. 
 

Docents de cursos: 
 
 Els Instructors podran participar com a docents en qualsevol dels cursos. 

 
 Els Instructors que tinguen l'especialitat de Jutge Arbitre podran participar com a docents 

segons el curs i titulació del docent.  
 
 Els Monitors i Tècnics de Grau Mitjà que hagen superat el cicle final podran participar com 

a docents en qualsevol dels cursos dels nivells I i II. No obstant això, a criteri del Director 
de  l’EVEC,  podran  participar  com  a  docents  en  qualsevol  curs  del  nivell  III  inclosos  els 
d'espeleologia  alpina  i  d'expedició,  espeleosocors  i  caps  d'equip.  Per  a  aquests  últims 
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hauran de tindre  la  titulació de Cap d'Equip en espeleosocors o ser membres actius del 
grup d’espeleosocors o disposar de sobrada experiència en expedicions segons el cas. 

 
 Els  Iniciadors  i Tècnics de Grau Mitjà que hagen superat el cicle  inicial podran participar 

com a docents en els cursos del nivell I i en els cursos d'iniciació. No obstant això, a criteri 
del Director de l’EVEC, podran participar com a docents en qualsevol curs dels nivells II i III 
excepte els d'espeleologia alpina i d'expedició, espeleosocors i caps d'equip. 

 
 Llicenciats  i  experts  de  diferents  matèries  que  no  siguen  membres  del  CD  de  l’EVEC 

podran participar com a docents en qualsevol dels cursos dels Nivells I, II o III sempre que 
posseïsquen els coneixements pertinents i siguen avalats pel Director de l’EVEC. 

 
Els  ràtios  (relació  alumnes/professor)  s'estableixen  segons  les  característiques  del  curs  i  el  seu 
objectiu principal és aconseguir un ensenyament de qualitat al mateix temps que un alt nivell de 
seguretat. Tenint en compte que al llarg d'un curs existeixen diferents moments de risc (no és el 
mateix  una  pràctica  d'un  curs  d'iniciació  en  un  avenc  que  en  un  entorn  indoor),  els  següents 
punts marquen les respectives referències: 
 
 Cursos  de  Descobriment:  20/1  teòriques,  5/1  pràctiques  en  plans  horitzontals  o 

moderadament inclinats sense risc de caiguda i 2/1 en plans mitjanament inclinats, prou 
inclinats o verticals amb el risc de caiguda 

 Cursos d'Iniciació: 20/1 teòriques i 3/1 pràctiques (s'aconsella 2/1) 
 Cursos de Perfeccionament I i II: 20/1 teòriques i 4/1 practiques (s'aconsella 3/1) 
 Altres cursos tècnics: 20/1 teòriques i de 4/1 practiques (s'aconsella 3/1) per a garantir la 

qualitat i la seguretat 
 Cursos no tècnics: es recomana 20/1 teòriques i 10/1 pràctiques 
 En qualsevol cas, sempre serà necessària  la presència de dues persones com a mínim: el 

Director i un docent que posseïsca la titulació o l'aval requerit 
 En els  cursos de Perfeccionament  I  tant d’espeleo com de barrancs en el qual es  troben 

practiques  indoor  i  reunisquen  totes  les condicions per a poder controlar  sense perill de 
caiguda per al cursetista el ràtio serà 6/1 

 
Les condicions per a la matriculació venen establides en els Plans d'Estudi específics de cada curs. 
En el seu cas, la CE de l’EVEC podrà admetre canvis justificats. 
 

HOMOLOGACIÓ DELS CURSOS: 
 

Per a  l'homologació dels cursos referits, a excepció dels del nivell  IV  (docència), que s'estarà al 
que es disposa en aquest reglament i de la legislació vigent, serà necessari: 
 

1. Projecte del curs i sol∙licitud d'homologació. Ha d'estar en poder de l’EVEC amb 30 dies naturals 
d'antelació a la data d'inici del curs. 

 
2. Memòria final del curs. Ha d'estar en poder de l’EVEC com a màxim 30 dies naturals després de 

la data de finalització del curs. 
  
Tots dos requisits seran imprescindibles per a l'obtenció dels certificats corresponents. 
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L’EVEC disposa d'un "Document Patró" que pot ser utilitzat per tot aquell que el sol∙licite per a la 
confecció dels Projectes i les Memòries dels cursos. 

  

REQUISITS PER A la INSCRIPCIÓ EN ELS CURSOS 
 

De manera  general,  per  a  la  inscripció  en  qualsevol  dels  cursos  dels  nivells  II,  III  i  IV,  s'hauran 
d'aportar els següents requisits: 
 

 Targeta Federativa de l'any en curs i el pagament del curs 
 Haver aprovat el curs de nivell inferior o en defecte d'això un curs homologat per l’EVEC 
 Ser major  d'edat  per  als  cursos  del  nivell  IV  i  per  als  d'espeleologia  alpina  i  d'expedició, 

espeleosocors, caps d'equip i aigües vives del nivell III 
 L’EVEC es reserva l'opció de convocar proves d'accés en els cursos que crega convenient. 

Aquesta prova d'accés  consistirà a  comprovar els  coneixements en base del  curs o de  la 
titulació que corresponga per al que pot preparar exàmens tant teòrics com pràctics  

 En molts dels cursos convocats es requerirà de l'aspirant o dels seus tutors la signatura de 
diversos  consentiments  informats  respecte  als  riscos  inherents  a  l'activitat,  a  la 
responsabilitat civil, al dret a la protecció de la imatge, al transport, etc.  

 
A més, s'haurà de complir l'especificat en l'Organització i Plans d'Estudis de l’EVEC per a cada Curs. 

Aprovat per l'Assemblea de la E.V.E.C amb data ………………… 
 
 

Signat:   Signat: 
(Secretari EVEC)                                                                                (Director EVEC)  

Aprovat per l'Assemblea de la F.E.C.V. amb data ………………… 

 

Signat: D.    Signat: D. 
(Secretari General FECV)         (President FECV) 

 

 

ORGANIGRAMA DE 
L’ESCOLA VALENCIANA D'ESPELEOLOGIA I CANONS 

 
 

 DIRECTOR EVEC 

 COMISSIÓ EXECUTIVA 

 CAP D'ESTUDIS 

 QUADRE DOCENT 

 COL∙LABORADORS 
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   LOGOTIPS DE L’EVEC 

                                            

 

                                                                                                                                   


