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Reglament de la Vocalia del Grup d’Espeleosocors 

 
Capítol I. Definició i Equipaments. 

Article 1. Definició. 

La Vocalia del Grup d’Espeleosocors de la F.E.C.V. (d'ara en avant “La Vocalia”) forma 
part de la Federació d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana i és l'òrgan que, mitjançant el 
Grup d’Espeleosocors de la F.E.C.V. (d'ara en avant per a aquest reglament G.E.), té encomanat 
el socórrer a tota persona que haja patit un accident en alguna de les disciplines contemplades en 
els estatuts de la FECV (Cavitats naturals o artificials, Canons, Barrancs, sifons, etc) o on siguen 
necessàries utilitzar les tècniques d’espeleosocors. 

 

Article 2. Equip Humà. 

Als efectes disposats en l'article anterior, la Vocalia disposarà d'un equip operatiu 
d'especialistes en les diferents tècniques tant en espeleosocors com en desobstrucció, medicina, 
espeleobusseig, etc, i amb la finalitat de cobrir les necessitats en un rescat. 

 

Article 3. Equip Material. 

Als efectes disposats en l'article 1, la Vocalia disposarà dels materials necessaris per a 
realitzar les diferents tècniques que en un rescat són precises, sense perjudici que materials molt 
precisos com a transport, avituallament o logística, es puguen o deguen solꞏlicitar-se a les diferents 
administracions oficials. 

 

Article 4. Logotip. 

El logotip de la Vocalia és el reproduït en l'Annex I d'aquest Reglament i serà utilitzat 
oficialment en tots els encapçalaments dels escrits, documents i publicacions, així com en textos 
pedagògics i didàctics juntament amb el logotip de la F.E.C.V. 

 

Capítol II. Organització de la Vocalia del Grup d’Espeleosocors de la 
F.E.C.V. 

Article 5. Òrgans de representació i direcció. 

1. El President de la Vocalia serà el President de la F.E.C.V. 

2. El Vicevocal-Director de la Vocalia serà nomenat pel President de la F.E.C.V., 
encomanant-li les tasques de direcció amb un equip d'organització i diverses àrees de treball i 
departaments. 

 

Article 6. El Vicevocal-Director. 

El Vicevocal -Director tindrà les següents funcions: 

a) Dirigir i coordinar el bon funcionament de la Vocalia, encomanant-li les 
tasques de direcció, organització, projectes d'activitats, pressupostos i memòries 
anuals. 
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b) Elaborar o actualitzar reglament i protocol de la Vocalia i proposar al President de 
la F.E.C.V. la seua posada en funcionament. 

c) Nomenar i revocar al seu equip d'organització i treball, prèvia consulta al  President 
de la F.E.C.V. 

d) Tindre informat al President de la F.E.C.V. dels projectes, plans de treball i 
presentació de les memòries del GE. 

e) Actuar com a portaveu delegat del GE. davant estaments oficials, prèvia 
autorització del President de la F.E.C.V. 

f) Informar el President de la F.E.C.V. de tot comportament de membres del 
G.E. que poguera suposar una infracció del règim disciplinari de la F.E.C.V. 

 

Article 7. Equip d'Organització..  

L'Equip d'Organització nomenat pel Vicevocal-Director es compon de: 

a) Secretari. 

b) Tresorer. 

c) Director Tècnic. 

d) Responsable del Material. 

a) El Secretari. 

El Secretari tindrà, com a funcions pròpies, les d'alçar les actes de les reunions de l'equip 
d'organització i/o dels equips de treball segons decidisca el Vicevocal-Director, el manteniment 
actualitzat del llibre d'altes i baixes dels membres del G.E. i qualsevol altra funció que li siga 
encomanat pel Vicevocal-Director del G.E. Així mateix, custodiarà la documentació de la Vocalia. 

b) El Tresorer. 

El Tresorer tindrà, com a funcions pròpies, les de portar el control de les despeses, que els 
fulls de justificació de desplaçaments i/o dietes estiguen correctament omplides i tindre informat 
puntualment al Vicevocal-Director. 

c) El Director Tècnic. 

El Director Tècnic tindrà com a funcions pròpies, el veure les necessitats i mancances dels 
membres del GE. i juntament amb els equips d'organització i de treball i el Vicevocal-Director 
proposarà la programació del reciclatge i posada a punt al President de la F.E.C.V., per a la seua 
aprovació, si correspon. 

d) El Responsable del Material. 

I. El Responsable del Material serà l'encarregat de portar el seguiment, marcatge i 
control dels materials i equips del GE. amb llistats actualitzats d'aquests. 

II. Controlarà el nivell de conservació i manteniment del niu de material. 

III. Recopilarà les necessitats de material adequats del GE. i proposarà al Vicevocal-
Director la compra ajustant-se a un pressupost. 

IV. Coordinarà o donarà suport si fora necessari al responsable de material designat en 
un rescat que se li hi haguera encomanat al GE. 
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Article 8. Equip Operatiu. 

L'Equip operatiu nomenat pel Vicevocal-Director es compon de: 

a)  El Cap d'Equip: és el espeleosocorrista que, després d'haver superat el curs de caps 
d'equip impartit per l’E.V.E. i haver obtingut la corresponent diplomatura, està 
capacitat per a coordinar un rescat, dirigir a un grup d’espeleosocorristes o la tasca 
que el responsable del rescat li assigne. 

b) L’Espeleosocorrista: és el tècnic amb l'especialitat en espeleosocors impartida per 
l’E.V.E. que li capacita per a participar dins d'un equip operatiu en un rescat, amb 
capacitat de coordinar un rescat en absència de Caps d'Equip o responsables 
superiors segons el reglament i organigrama d'actuació per a rescat en espeleologia. 

 

Article 9. Equips de Treball. 

La Vocalia podrà comptar amb les següents àrees especials i departaments d'investigació, 
al capdavant de cadascun dels quals el Vicevocal-Director nomenarà un responsable: 

a) Àrees Especials. 

I. Àrea desobstrucció: estarà formada per espeleosocorristes especialitzats en 
les tècniques de desobstrucció. La seua missió serà facilitar l'accés fins a 
l'accidentat/da ampliant, i/o eixamplant, aquelles vies que per la seua estretor 
pogueren impedir el pas de la llitera amb l'accidentat/da. Requerirà ajuda 
externa en cas de gravetat de l'accident, dificultat de la cavitat o falta d'equip 
de desobstrucció. 

II. Àrea Sanitària: estarà formada per titulats sanitaris amb els coneixements 
tècnics necessaris en progressió d'espeleologia i barrancs. La seua missió 
serà arribar fins a l'accidentat/da, donar les pautes sanitàries al grup operatiu 
de rescat, preparar-lo/la per al seu transport fins a la superfície i atendre'l 
durant tot el rescat. 

III. Àrea Espeleobusseig: estarà formada per espeleosocorristes actius i titulats 
en busseig i l'activitat habitual dels quals siga la pràctica d’espeleobusseig. 
La seua missió serà la d'extraure a l'accidentat/da de cavitats en les quals 
existisquen vies sifonades o zones submergides. 

IV. Àrea Transmissions: estarà formada per un especialista en transmissions i 
un nombre indeterminat de socorristes, que s'encarregaran de garantir l'enllaç  
entre el Coordinador del Rescat i els diferents equips que intervenen en el 
rescat. Si la comunicació es realitza per mitjà d’estafetes, seran els 
encarregats de portar els missatges. 

V. Àrea de Suport, conformada pel Quadre Docent de l’E.V.E., reservistes i 
colꞏlaboradors. 

b) Departaments d'Investigació. 

I. Departament d'Investigació de Materials i tècniques, el responsable de 
les quals podrà ser el Director Tècnic i el mateix estarà format per tècnics 
de les Vocalies d’Espeleosocors i Escola Valenciana d'Espeleologia, que 
investigarà els diferents materials i tècniques per a anar incorporant-los al 
GE. F.E.C.V. i millorar el nivell tècnic del grup. 
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II. Departament d'Investigació per al transport i cures als ferits/des, el 
responsable del qual podrà ser el mateix que porte l'Àrea Sanitària i 
podrà ser el mateix equip tècnic i donarà la formació als 
espeleosocorristes en immobilització, transport de l'accidentat/da i altres 
tècniques sanitàries, a través de practiques organitzades i cursos impartits 
per personal facultatiu especialitzat. 

 

Capítol III. Dels Membres del Grup d’Espeleosocors. 

Article 10. Els Espeleosocorristes del G.E. 

1. Són membres del GE. aquelles persones que, reunint una sèrie de característiques 
tècniques exigides per la Vocalia, colꞏlaboren amb la mateixa i són reconeguts per escrit amb una 
targeta acreditativa. 

2. Seran requisits per a pertànyer al GE.: 

a. Ser major de 18 anys. 

b. Haver aprovat el curs d’Espeleosocors impartit per l'Escola Valenciana 
d'Espeleologia de la F.E.C.V. o els cursos de Perfeccionament II i espeleosocors a 
les escoles d'altres federacions o centres docents. En aquest últim supòsit, hauran 
d'haver cursat el mateix nombre d'hores i continguts del Pla d'Estudis de 
l'especialitat  de l’E.V.E i estar homologat per aquesta. 

c. Estar en possessió de la llicència federativa de l'any en curs de la F.E.C.V. 

d. Disposar del material personal contemplat en el Protocol d'Actuació de G.E. i en 
perfecte estat d'ús.  

3. L'ingrés en el G.E. com espeleosocorrista en pràctiques haurà de solꞏlicitar-se per escrit 
dirigit al Vicevocal-Director G.E. 

4. El Vicevocal-Director, després d'estudiar-ho amb el seu equip d'organització, acordarà 
amb el President l'aprovació o denegació de les solꞏlicituds d'ingrés en el GE. L’espeleosocorrista 
admés, i durant el primer any com espeleosocorrista en pràctiques, haurà de participar com a 
mínim en 2 pràctiques de socors. Als solꞏlicitants se'ls respondrà per escrit amb la decisió presa. 

5. Els membres del G.E. podran obtindre una excedència per un període no superior a dos 
anys, prèvia solꞏlicitud per escrit dirigida al Vicevocal-Director. Transcorregut aquest període 
màxim, haurà de solꞏlicitar per escrit al Vicevocal-Director la seua reincorporació al GE., qui 
haurà de resoldre la seua incorporació al lloc que ocupava atenent el seu nivell i aptitud actual. 

6. Els membres del G.E. causaran baixa en el mateix pels següents motius: 

a) Per decisió pròpia, comunicada per escrit al Vicevocal-Director. 

b) Per perduda d'actitud psicofísica o tècnica proposada pel Vicevocal-Director i 
acordat amb el President de la F.E.C.V. 

c) Per suspensió o pèrdua de la condició de federat en la F.E.C.V. 

d) Per resolució sancionadora ferma. 

e) Per cessament proposat pel Vicevocal-Director i acordat amb el President de la  
F.E.C.V. 

f) En superar el temps d'excedència sense solꞏlicitar per escrit al Vicevocal-Director. 
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g) En faltar a tres practiques i activitats, de manera consecutiva, programades pel G.E., 
sense justificar per escrit. 

7. Els membres del G.E. seran suspesos en la seua activitat mentre resulten incursos en 
expedient disciplinari fins que recaiga, en el seu cas, el sobreseïment i arxivament d'aquest. 

 

Article 11. Equip de Suport. 

1. Es considera membre de l'Equip de Suport del G.E. a tot el Quadre Docent de l’EVE 
que tinga com a mínim l'especialitat d’espeleosocors. Serà dirigit pel Director de l’E.V.E., qui 
estarà supeditat a la coordinació i direcció del Vicevocal-Director. 

2. Igualment, es consideren membres de l'Equip de Suport del G.E. els Reservistes i 
tècnics que tenint com a mínim l'especialitat d’espeleosocorrista, ho solꞏliciten per escrit dirigit al 
Vicevocal-Director. Seran dirigits per un coordinador, nomenat i supeditat a la coordinació i 
direcció del Vicevocal-Director. Estaran subjectes a la disciplina del G.E. mentre es troben 
convocats. 

Els reservistes podran solꞏlicitar material al President de la F.E.C.V. a través del seu 
coordinador per a tecnificar el seu reciclatge i posada a punt, si fóra necessari. 

3. També es consideren membres de l'Equip de Suport als Colꞏlaboradors en disposició 
d'aportar coneixements tècnics, sanitaris o altres, que diferents a les pròpies especialitats 
espeleològiques (Cavitats, Barrancs, sifons, etc.), resulten necessaris per als fins propis del G.E. i 
portats a la pràctica. Coordinat i dirigit pel Vicevocal-Director. Aquesta formació especialitzada 
en espeleosocors no s'exigirà als colꞏlaboradors no espeleosocorristes. 

4. La participació de l'Equip de Suport haurà de ser autoritzada i convocada pel 
Vicevocal-Director per a assistir a les activitats programades per G.E. 

5. Els membres de l'equip de suport hauran d'assistir a una pràctica del G.E., sent assumits 
els costos de desplaçament i manutenció per part dels interessats encara que podrien obtindre 
subvenció per a cobrir parcialment o totalment la despesa generada, i sempre conformement a     
pressupost de la  vocalia. 

Capítol IV. Drets i Obligacions membres GE. F.E.C.V.  

  Article 12. Drets. 

a) A disposar d'aquest reglament i qualsevol altre document que fora necessari per a 
desenvolupar millor el seu treball i estar informat/da del funcionament del grup 
d’espeleosocors. 

b) Disposar del llistat actualitzat dels membres del G.E. F.E.C.V. 

c) Disposar d'un document acreditatiu com a membre del G.E. F.E.C.V. i amb caducitat 
anual. 

d) Ser reconegut el seu nivell tècnic i titulació, actuant segons correspon excepte en els casos 
o situacions que la direcció del G.E. F.E.C.V determinara la tasca a realitzar. 

e) A opinar i ser escoltat dins del G.E. F.E.C.V. 
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f) Al fet que el material personal dels membres participants en les activitats del G.E. extraviat 
o desbaratat siga reposat prèvia justificació del Vicevocal-Director, sempre que el fons 
econòmic de la Vocalia ho permeta. 

g) Rebre cada membre convocat a una activitat del G.E. una compensació econòmica en 
concepte de desplaçament i/o dieta i en el cas de no disposar la Vocalia de pressupost per a 
respondre a les despeses de l’activitat convocada, s’ha de comunicar abans d'aquesta.  

En el cas de participar, prèvia convocatòria dels serveis públics d'emergèncieso 
agents de l'autoritat, en un rescat que implique pèrdues de jornals als participants del 
Grup d’Espeleosocors, es reclamarà a qui corresponga per a la seua compensació i un 
certificat que justifique la seua absència laboral. 

 
 

. Article 13. Obligacions. 

a) A complir aquest reglament i altres disposicions de la F.E.C.V. 

b) A participar en quantes pràctiques estiguen contemplades en el calendari anual o 
activitats extraordinàries i en el cas de no poder assistir a alguna d'elles comunicar-ho 
per escrit amb antelació al Vicevocal-Director. 

c) A facilitar al G.E. les dades actualitzades per a la seua localització i estar disponible 
davant una emergència. 

d) A mantindre un nivell tècnic, físic, psicològic i emocional d’acord a les exigències 
mínimes establides pel G.E. 

e) A mantindre l'equip personal en perfecte estat d'ús i preparat per a una possible 
emergència. 

 
 
 

Capítol IV. Règim financer i documental. 

 
Article 14. Finançament. 

La Vocalia d’Espeleosocors de la F.E.C.V. es finançarà a través de la dotació aprovada en 
els pressupostos de la  F.E.C.V. al règim econòmic del qual s'hi haja subjecte 

 

Article 15. Documentació. 

La secretaria de la F.E.C.V. tindrà conferida, en tot cas, les funcions de registre d'entrada i 
eixida de tots els documents que es dirigisquen a la Vocalia i/o qualsevol dels seus òrgans 
reglamentaris. 

 

Disposició Addicional Primera: Modificacions 

El Vicevocal-Director elevarà les propostes de modificació del present reglament al 
President de la F.E.C.V., qui determinarà, si ho veu convenient, el presentar-ho a la seua 
Junta Directiva per al seu estudi i si escau la seua aprovació. 
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Disposició Addicional Segona: Règim Supletori. 

En tot el que no regule el present reglament, serà aplicable el que es disposa en els Estatuts 
de la F.E.C.V. així com la resta de la normativa esportiva i el Principi de Dret que el conforma. 

 

Disposició Derogatòria Única. 

1. Queda derogat l'anterior reglament del Grup d’Espeleosocors aprovat per l'Assemblea   
General de la F.E.C.V. 

2. Queden derogades totes aquelles normes d'igual o inferior grau que, vigents a 
l'entrada  en vigor del present reglament, entraren en contradicció amb aquest. 

 

Disposició Final Primera: Títol competencial. 

El present Reglament es promulga a l'empar del que es disposa en l'Article 15.3.b) dels 
Estatuts de la  F.E.C.V. 

 

Disposició Final Segona: Habilitació a la Junta Directiva. 

S'habilita a la Junta Directiva de la F.E.C.V. a proposta del President, a realitzar en el 
present Reglament les modificacions que es precisen amb la finalitat de millorar o actualitzar el 
seu contingut i sempre ajustat a la Normativa vigent. 

 

Disposició Final Tercera: Entrada en vigor. 

El present Reglament entrarà en vigor a les 24 hores d'haver sigut aprovat per l'Assemblea 
General de la F.E.C.V. 

 

Aprovat per la Junta Directiva de la F.E.C.V. amb data 30 de Novembre de 2.013 

 El President de la FECV El Secretari General de la FECV 

 
 

Hilario Ubiedo de Oñate Antonio Guillot Paillon 
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ANNEX I 

Logotip G.E. F.E.C.V. 
 
 
 
 


