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PREÀMBUL 

 
A causa de les característiques Càrstiques de la Comunitat Valenciana, amb 

escassetat de zones  de treball  que puguen considerar-se interessants i que puguen 

proporcionar cavitats de gran desenvolupament, tant vertical com horitzontalment, així com 

a la gran quantitat de Grups que formen part de la F.E.C.V. (alguns dels quals posseeixen 

zones de treball des de fa anys de les que a penes es té notícies sobre les seues activitats 

i descobriments), es fa necessari una unificació de criteris i consensuar un codi de bones 

pràctiques i conductes entre els clubs en matèria de cavitats descobertes, cavitats en 

exploració i zones que s'estan explorant i que guarden una relació entre elles (terme 

municipal, serra, mateix sistema càrstic o hídric, etc.). 

 
A conseqüència d'això, sorgeix aquest Reglament consensuat entre tots aquells 

clubs que han mostrat un interés en les bones pràctiques i entesa entre tot el nostre 

colꞏlectiu. 

 
 
 
 

 
TÍTOL I. DEFINICIONS I ÀMBITS 

 
ARTICLE 1. Definició de zona de treball o exploració. 

 
És l'àrea assignada per la F.E.C.V, a petició d'un club o agrupacions de clubs, per a 

desenvolupar en aquesta, per un temps determinat, un treball concret d'exploració, científic 

o de qualsevol altra índole amb interés espeleològic. 

 
A l'efecte d'aquest reglament, es consideraran treballs amb interés espeleològic la cerca 

continuada de cavitats en superfície, exploració subterrània i estudi càrstic i 

bioespeleològic del medi natural, la catalogació, revisió i actualització d'informació de 

cavitats, etc. 
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ARTICLE 2. Àmbit Subjectiu 

 
1.- Només podran ser assignades zones de treball o exploració a un club o a una 

agrupació de clubs pertanyents a la FECV, i els associats de la qual tinguen llicència 

esportiva de la F.E.C.V. en vigor. 

 
Per motius de seguretat no s'assignaran zones de treball a persones Individuals. 

 
2.- Excepcionalment, podran assignar-se zones de treball o exploració a un club o a una 

agrupació de clubs pertanyents a altres federacions autonòmiques, sempre que aporten 

aval de la corresponent federació autonòmica en la seua solꞏlicitud. 

 
3.- En tot cas, per a la concessió i manteniment de l’assignació de zona de treball és 

imprescindible que el club o clubs agrupats no hagen sigut condemnats penalment ni 

sancionats administrativament per infracció greu o molt greu. 

 
 
 

ARTICLE 3. Àmbit Objectiu 

 
1.- L'àmbit objectiu abasta tot el territori de la Comunitat Valenciana. 

 
2.- L'extensió de cada zona de treball o exploració serà delimitada en la solꞏlicitud que es 

formularà a la F.E.C.V. pel seu solꞏlicitant. 

 
Aquesta extensió no podrà ser superior als 30 km2, llevat que en el corresponent expedient 

es justificara la conveniència de superar eixe límit sobre la base de criteris carstològics i 

d'operativitat del solꞏlicitant, així com que això obeïsca al fet que la zona de treball o 

exploració s'estenguera a un únic terme municipal íntegre i amb la finalitat d'actualitzar el 

seu cadastre espeleològic. 

 
3.- Cada club o agrupació de clubs podrà ostentar simultàniament fins a tres zones de 

treball o exploració com a màxim separades entre sí, sense que la suma total de zones de 

treball o exploració assignades per la F.E.C.V. supere els 50 km². 

 
4.- El període de concessió màxim per part de la F.E.C.V. de zones de treball o exploració 

serà de quinze anys, podent el club o agrupació de clubs concessionari solꞏlicitar la 

renovació de la concessió. 
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ARTICLE 4: Drets dels clubs i agrupacions de clubs concessionaris de zones  de 

treball o exploració. 

 
Són drets dels clubs i agrupacions de clubs concessionaris de zones de treball  o exploració 

els següents: 

 
a) A desenvolupar un treball concret, bé siga d'exploració, científic o de qualsevol altra 

índole amb interés espeleològic per un temps determinat, amb caràcter exclusiu 

i excloent respecte d’altres clubs o agrupacions de clubs. 

 
b) A visitar amb prioritat les cavitats de la zona de treball o exploració designada. 

 
c) Al respecte, per part de la resta del colꞏlectiu espeleològic, en el desenvolupament 

del seu treball en la zona de treball o exploració. 

 
d) A obtindre de la F.E.C.V. el suport necessari per a la tutela dels drets ací 

reconeguts, i especialment el del gaudi i ús pacífic del dret concedit sobre la zona 

de treball o exploració, conforme es desenvolupa en el present reglament. 

 
e) A rebre de la F.E.C.V. el suport econòmic i material que, a aquest efecte, s'acorde 

pels òrgans federatius. 

 
 
 

ARTICLE 5: Obligacions dels clubs i agrupacions de clubs concessionaris de zones 

de treball o exploració. 

 
Són obligacions dels clubs i agrupacions de clubs concessionaris de zones de treball o 

exploració les següents: 

 
a) Comunicar el desenvolupament dels seus treballs a la F.E.C.V., mitjançant la 

presentació de memòries anuals conforme al contingut establit en el reglament de 

subvencions als clubs de la F.E.C.V. 

 
b) Desenvolupar diligentment l'activitat en la zona de treball o exploració, i respecte i 

compliment de la normativa d'aplicació.  Especialment complir la legislació 

administrativa en matèria d'acampada (consecució de permisos o autoritzacions 
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que corresponguen, etc.), espais protegits, propietat privada, així com respectar el 

medi ambient en què es desenvolupen els treballs, tant exterior com subterrani. 

 
c) Comunicar els delictes medi ambientals detectats en la zona de treball o 

exploració, així com les troballes arqueològiques descobertes en aquesta. 

 
d) Comunicar a la F.E.C.V. qualsevol interferència patida en el legítim exercici dels 

seus drets com a concessionària d'una zona de treball o exploració. 

 
e) Respectar les zones de treball o exploració assignades a altres clubs o agrupació 

de clubs.  

 
 
 

TÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.  
 
 
 

ARTICLE 6. Informació prèvia. 

 
1.- La pàgina web de la F.E.C.V. contindrà el llistat de zones de treball o exploració 

concedides, així com els clubs o grups de clubs concessionaris. 

 
2.- La FECV posarà a la disposició dels grups que així ho solꞏliciten la situació 

actualitzada de les zones de treball concedides, així com les que hagueren sigut objecte de 

revocació temporal i/o definitiva, i igualment informació sobre estat de realització de treballs 

espeleològics anteriors en la zona de treball o exploració pretesa en el cas que consten 

antecedents en la F.E.C.V. 

 
ARTICLE 7 .Solꞏlicitud. 

 
1.- Les solꞏlicituds de zones de treball o exploració es cursaran a la F.E.C.V. per escrit o 

correu electrònic, acompanyant a la solꞏlicitud els motius que es considere oportú, i amb 

la finalitat de conéixer i delimitar les zones de treball o exploració de cada club o agrupació 

de clubs i evitar duplicitat d'aquestes. 

Els clubs i agrupacions de clubs d’altres federacions autonòmiques podran formalitzar les 

seues solꞏlicituds de zones de treball o exploració únicament per escrit. 
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2.- La F.E.C.V., a través del seu President, contestarà per escrit en el termini de dos mesos 

respecte de la idoneïtat o no de la solꞏlicitud cursada. 

 
En el cas que s'estime idònia la solꞏlicitud cursada, el solꞏlicitant haurà d'aportar en el 

termini màxim de tres mesos un projecte amb el següent contingut: 

 
a) Delimitació precisa de la zona sobre pla topogràfic no màxim de l'escala 1.50.000. 

IGN o de l'Institut Cartogràfic Valencià. 

 
b) Previsió d'activitats espeleològiques a realitzar: prospecció, exploració, topografia, 

treballs biològics, de noves cavitats; ampliació de treballs en zones i cavitats 

prèviament conegudes, etc… 

 
Aquest termini de tres mesos començaran a comptar des del moment en què el solꞏlicitant 

reba de la F.E.C.V. notificació oficial que la zona de treball o exploració pretesa es troba 

lliure. 

 
En el cas que el solꞏlicitant no aportara aquest projecte en el referit termini, la solꞏlicitud 

s'entendrà decaiguda i la zona quedarà a la disposició dels altres Grups. 

 
3.- Una vegada aportat el projecte en el termini abans referit, la F.E.C.V. farà pública la 

solꞏlicitud als seus clubs a fi que, en el termini de trenta dies naturals, puguen aportar els 

seus suggeriments, observacions, dades o treballs anteriors, en benefici comú del treball a 

realitzar o en defensa dels seus interessos. 

 
 

ARTICLE 8. Concessió. 

 
1.- La concessió de les zones de treball o exploració correspondrà a la Junta Directiva de 

la F.E.C.V., reunida a aquest efecte en sessió ordinària o extraordinària, que a la vista dels 

tràmits realitzats i dels continguts i Informes de les solꞏlicituds resoldrà sobre l'aprovació o 

no de la concessió de la zona pretesa. 

 

2.- L'estudi per a l'assignació de les zones de treball o exploració es resoldrà per l'ordre del 

número de registre d'entrada. 

 
En cas que diversos clubs o agrupacions de clubs estigueren interessats per una mateixa 

zona, concedida o no, els serà notificada tal circumstància en llaures a fomentar el diàleg i 

entesa entre ells. De no existir acord amistós, es resoldrà per l'ordre del registre d'entrada.  
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ARTICLE 9. Revocació. 

 
1.- La Junta Directiva de la F.E.C.V. revocarà la concessió d'una zona de treball o 

exploració en els següents suposats: 

 
a) A petició motivada del club o agrupació de clubs concessionari. 

 
b) Quan el club o agrupació de clubs concessionari incomplisca algun dels  requisits 

previstos en l'àmbit subjectiu de l'article 5 d'aquest reglament. 

 
En aquest supòsit, la revocació podrà ser instada d'ofici per part de la F.E.C.V. o 

per denúncia de part. 

 
Previ a l'acord de revocació, la F.E.C.V. requerirà informació al concessionari per un 

termini no superior a quinze dies sobre les circumstàncies que motiven l'obertura de 

l'expedient de revocació. 

 
Una vegada emplenat el termini de l'anterior paràgraf, la Junta Directiva de la  

F.E.C.V. podrà acordar el requeriment al concessionari perquè cesse en la conducta 

que vulnera els requisits de l'article 5 d'aquest reglament, o bé acordar la revocació 

de la concessió, que podrà ser temporal o definitiva per al cas només 

d'incompliment greu d'aquests requisits. 

 
L'incompliment de l'obligació de presentació de memòries, durant dos anys 

consecutius, implicarà en tot cas la revocació temporal o definitiva de la   concessió. 

 

2.- El període de revocació temporal haurà de ser definit per la Junta Directiva en l'acord 

de revocació.  

 
Les zones de treball o exploració amb revocació temporal podran ser treballades o 

explorades pels clubs, prèvia solꞏlicitud d'activitat concreta a la F.E.C.V. Igualment les 

zones de treball o exploració amb revocació temporal podran ser concedides a altres clubs 

o agrupacions de clubs en cas de renúncia expressa del club o agrupació de clubs 

concessionaris. 

 
Els clubs o grups de clubs amb revocació temporal hauran de comunicar formalment a la 

F.E.C.V. per escrit, i com a poc en el termini d'un mes d'antelació a la fi de la revocació 

temporal, la seua intenció de continuar amb la concessió. 
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3.- Revocada definitivament l'assignació de zona de treball o exploració, el club o 

agrupació de clubs concessionaris no podrà instar la seua concessió de nou fins que passe 

un període mínim de sis mesos a dos anys a determinar per la Junta Directiva en l'acord de 

revocació.  

 
4.- Els descobriments i troballes que un club realitze en zones de treball o exploració 

revocades s'atribuiran en tot cas al club descobridor. 

 
 
 

ARTICLE 10. Impugnació 

 
Els acords de concessió i/o revocació adoptats de zones de treball o exploració en l'àmbit 

d'aquest reglament podran ser impugnats, per escrit, per a la seua resolució per part de 

l’Assemblea General de la F.E.C.V. següent a l'acord impugnat, incorporant-se aquesta 

impugnació en el seu corresponent ordre del dia. 

 
 

 

TÍTOL III. DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT EN LES ZONES 

DE TREBALL O EXPLORACIÓ 

ARTICLE 11. Descobriments i troballes. 

 
1.- Si durant una activitat en una zona de treball o exploració, pròpia o no, es feren 

descobriments d'importància, com a cavitats catalogables a nivell autonòmic (>1000 metres 

de recorregut horitzontal, >-100 metres de desnivell), restes arqueològiques, massissos 

profusament carstificats, amb moltes possibilitats de tindre cavitats, etc., es posarà en 

coneixement a la F.E.C.V., informant sobre les següents dades: 

 
a) Situació correcta de la troballa sobre el mapa. 

 
b) Característiques d'aquesta. 

 
c) Previsions respecte a la continuïtat dels treballs en el futur. 

 
d) En el cas de troballes arqueològiques fortuïtes, s'atindrà al que es disposa en la Llei 

16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, així com en la Llei 4/1998, del Patrimoni 

Cultural Valencià. 
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La F.E.C.V. es compromet, a petició del club descobridor, a no divulgar aquestes dades 

en  un termini màxim d'un any des del descobriment. 

 
2.- En el cas que el descobriment fora realitzat per una entitat diferent de la concessionària, 

la F.E.C.V. haurà d'informar d'això al club o grup de clubs concessionari de la zona, 

buscant en tot cas la colꞏlaboració entre l'entitat descobridora i la concessionària. 

 
A aquest efecte, la F.E.C.V. mediarà entre totes dues entitats a fi que els descobriments 

puguen quedar en propietat del concessionari de la zona de treball o exploració, excepte 

acord mutu entre el descobridor i el concessionari, que serà comunicat a la F.E.C.V. 

 
En tot cas, l'entitat descobridora ostentarà l'autoria de la troballa o descobriment, però serà 

la concessionària qui desenvoluparà la investigació de la troballa o descobriment, excepte 

acord entre totes dues parts. 

 

3.- En el cas que la troballa o descobriment s'haguera efectuat en una zona no concedida, 

la F.E.C.V. promourà que el club descobridor, després de la recepció de la comunicació, 

formalitze la petició de zona de treball.  

 
 
 

TÍTOL IV. MEMÒRIES DE ZONES DE TREBALL O EXPLORACIÓ 

 
ARTICLE 12. Memòria final. 

 
1.- Sense perjudici de l’obligació de formalitzar les memòries anuals referides en l'apartat 

a) de l'article 5 d'aquest reglament, els concessionaris de zona de treball o exploració 

hauran de remetre memòria final completa de l'activitat quan es concloga una zona de 

treball.  

 
2.- Aquesta memòria final haurà de formalitzar-se amb el següent contingut: 

 
a) Delimitació de l'àrea prospectada sobre mapa de no mes d'1.50.000 I.G.N. o 

equivalent. 

 
b) Situació de les cavitats descobertes amb assignació inequívoca sobre el mateix 

mapa. En defecte d'això, sobre un croquis orogràfic clar i ben localitzable. 

 
c) Fitxa descriptiva de les cavitats: localització i accés, descripció,  espeleometria, etc. 
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d) Documentació sobre els estudis realitzats. 

 
e) Altres dades d'interés.  

 
 
 

Article 13. Ús de la informació de les memòries. 

 
1.- La F.E.C.V. podrà fer ús o autoritzar el mateix respecte al contingut provisional o 

definitiu de les   memòries presentades, a l'efecte d’elaboració de Catàlegs de Cavitats de 

la Comunitat Valenciana i mapes de zones explorades, així com de cara a estudis 

generals. 

En tot cas, la F.E.C.V. indicarà en els seus treballs la procedència o autoria de la memòria, 

reservant-se l'autor dels treballs el dret a publicar-los on crega convenient de manera 

independent. 

 
2.- L'autor podrà instar la F.E.C.V. a no divulgar el contingut de la memòria per un termini 

que no excedirà d'un any natural després de la finalització de les activitats. 

 
 
 

TÍTOL V. TUTELA DE LES ZONES DE TREBALL O EXPLORACIÓ 

 
ARTICLE 14. Actuacions de la Junta Directiva de la F.E.C.V. enfront d'accions 

pertorbadores de les activitats en zona de treball o exploració. 

 
1.- Qualssevol pertorbació que un concessionari patisca en el desenvolupament de la seua 

activitat en la zona de treball o exploració per part de tercers haurà de ser comunicada a la 

F.E.C.V., exposant un relat detallat de les circumstàncies d'aquesta pertorbació i els seus 

presumptes responsables. 

 
2.- A l'efecte de l'apartat anterior, el President de la F.E.C.V., previ examen dels 

antecedents necessaris, iniciarà una investigació en un termini no superior al mes, al terme 

del qual podrà acordar amonestar a l'autor o autors de la referida pertorbació perquè cesse 

en la seua conducta. 

 
L'amonestació contindrà en tot cas la prevenció d'incórrer en incompliment manifest de les   

ordres i instruccions emanades d'autoritats esportives en l'exercici dels seus càrrecs, 

susceptible de constituir infracció esportiva molt greu. 
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3.- Per al cas que el requerit conforme als termes de l'apartat anterior reincidira en la seua 

conducta pertorbadora, la Junta Directiva donarà compte d'això al Comité de Disciplina 

Esportiva de la F.E.C.V., a l'efecte d’incoació de l'oportú expedient disciplinari. 

 
Disposició Addicional Primera: Jurisdicció civil. 

Per a la impugnació dels acords que adoptara l'Assemblea General en l'àmbit d'aquest 

reglament, els interessats podran acudir a la Jurisdicció civil ordinària. 

 

Disposició Transitòria Única: Zones de treball vigents. 

1.- Els concessionaris de zones de treball a l'entrada en vigor d'aquest reglament hauran 

de comunicar per escrit, abans del 31 de gener de 2018, la seua intenció de continuar 

posseint la concessió. En aquest comunicat hauran d’adjuntar documentació prevista en 

l'apartat 2 de l'article 7 d'aquest reglament. 

 
2.- No formalitzant-se aquesta comunicació abans de la data assenyalada en l'apartat 1, la 

zona de treball quedarà lliure per a una nova concessió conforme a les disposicions del 

present reglament. 

 
3. – Des de l'1 de febrer de 2018 fins al 30 d'abril de 2018, una comissió de tres membres 

nomenada pel President de la F.E.C.V. estudiarà si les comunicacions a l'empar del 

precedent apartat 1 s'ajusten a les previsions d'aquest reglament, solꞏlicitant a aquest 

efecte la informació i precisions necessàries per al compliment d'aquest. 

 
4. Complits els requisits abans assenyalats, el club ostentarà la concessió de la zona de 

treball en qüestió per un termini de quinze anys, regint-se en la resta per les disposicions 

del present reglament. 

 

Disposició Final Única: Entrada en vigor. Aquest reglament entrarà en vigor després de 

ser aprovat per l'Assemblea General de la F.E.C.V. 
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Aprovat en l'Assemblea General de la F.E.C.V. de data 3 de Desembre de 2.017. 

 
València a 7 de Desembre de 

2.017.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorena Mas Quesada Hilario Ubiedo de Oñate.  

Secretària General FECV President de la FECV 
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Després d'haver sigut convocats tots els Clubs que formen la F.E.C.V., per al   

debat, exposició de criteris i creació d'aquest reglament, durant tres taules redones, 
han participat en la creació d'aquest Reglament els següents clubs: 

 
 GEON Grupo de Espeleología de Onda, 
 CMB Club Coves Muntanyes y Barranc. 
 GESAP Grupo de Exploraciones Subterráneas Alto Palancia, 
 CMEX Club Montañero y Espeleológico de Xeresa. 
 Grupo Espeleológico La Senyera de Valencia 
 Espeleo Club Castelló 
 Grupo de Espeleología Comando 
 Club de Muntanya Castell de Serra 
 C.E.E. Club d'Espeleología i Escalada Contestà 
 Societat Esportiva Espemo 
 Club de Espeleología Unión de Espeleologos 
 Espeleo Club Serra d'espadà 
 Club de Espeleología. l´Avern 
 Club de Espeleología y Barranquismo. Llebeig 
 ECA Espeleo Club Aldaia 

 
Des de la direcció de la F.E.C.V. agraïm la participació i el temps dedicat a la 

creació d'aquest Reglament que esperem i confiem a partir d'ara servisca de “codi 
de bones practiques i conductes” entre el colꞏlectiu espeleològic de la Comunitat 
Valenciana. 

 

València a 7 de Desembre de 2.017.  


