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SUBVENCIONS A GRUPS
REGLAMENT
La quantitat que globalment es destinarà a aquesta subvenció es repartirà en aquests
quatre apartats:
A) MEMÒRIES D'ACTIVITATS A CLUBS.
B) ZONES DE TREBALL EN C.V.
C) CURSETS D’INICIACIÓ
D) EXPEDICIONS
DEFINICIONS:
A) Memòries. S'inclouran en aquest apartat totes les activitats realitzades pels grups inscrits
en la F.T.V.E. que no puguen incloure's en els apartats B, C i D. A títol orientatiu es poden
assenyalar els següents:
- Visita de cavitats dins i fora de la Comunitat Valenciana.
- Divulgació de l'Espeleologia en forma de xarrades, projecció de diapositives, publicació de
revistes sobre l'espeleologia, pel·lícules sobre temes espeleològics, activitats sobre descens de
barrancs, exposicions de fotografies, material d’espeleologia o similars, estudis de cavitats fora
de la zona de treball del grup, etc.
B) Zones de treball en la Comunitat Valenciana: S'entendran com a zones de treball dins
de la Comunitat Valenciana aquelles que es demanen com a tals de manera expressa i que
consten en la Federació per escrit. Podrà ser qualsevol Municipi de la Comunitat o part
d'aquest. Quan una zona de treball estiga parcialment (menys d'un 50%) fora de la CV però
confrontant amb ella, i geològica, hidrològica o morfològicament es justifique l'homogeneïtat de
la zona, s'acceptarà aquesta particularitat. Les cavitats o barrancs seran inèdites o no
topografiades, s'acceptaran ampliacions topogràfiques en anys successius, però no
reinstal·lacions o similars; aquestes anirien a l'apartat de Memòries.
Cada grup pot tindre una o diverses zones de treball.
C) Cursets d'iniciació. Aquests cursets hauran de regir-se en els seus aspectes tècnics pel
Reglament de l’E.V.E. per a aquesta activitat. Les matèries, visites a cavitats i pràctiques que
es realitzen o impartisquen seran decidides pels grups organitzadors.
D) Expedicions. S'entendran com a expedicions tots els estudis realitzats fora de la Comunitat
Valenciana que podran incloure topografia de les cavitats, fotografies o diapositives, estudis
geològics, hidrològics i biològics que siguen inèdits i no s'hagen publicat en cap revista
nacional, internacional o butlletí intern del club. Les expedicions poden ser dins o fora de l'Estat
Espanyol. L'activitat haurà de constar de: Projecte presentat en la F.T.V.E., aval de la F.T.V.E.,
petició d'activitats extraterritorials en la Comunitat corresponent, concessió de la mateixa o
explicació del perquè no es té (el Jurat decidirà) i memòria de l'activitat.

NORMES:
FORMA DE PRESENTACIÓ
1) Els treballs hauran de ser presentats en fulles grandària DIN A-4, amb original i dues
còpies que mantinguen la qualitat de l'original. Si les còpies no es tingueren en el moment de
lliurament, es disposarà d'un termini improrrogable de 7 dies per a la seua entrada en la
Secretaria de la Federació. Si no s'entreguen, suposa l'exclusió del treball a l'efecte de
subvenció.
2) Hauran de ser escrites a màquina, a un espai i per una sola cara. Les pàgines aniran
numerades.
3) Hauran d'observar els següents marges: Dret de 2 cm., Esquerre de 4 cm. i superior,
i Inferior de 3 cm.
4) Cas de presentar plans, s'admetran de qualsevol escala i grandària, aniran
acompanyant al treball al final d'aquest, en forma d'apèndix. Es recomana reduir els plans a
grandària DIN A-4 i incloure'ls en el seu just lloc dins del treball.
5) S'admet material fotogràfic, tant en color com en blanc i negre.
6) Hauran de ser presentats amb tapes de cartolina o similar.
7). El club que participe en més d'un apartat de subvenció a grups, ha de separar
convenientment cadascun d'ells amb cartolines de colors o similars i incloure un índex de tot al
principi; per a evitar errors d'interpretació. Cas de no complir aquest requisit, es considerarà tot
el treball en l'apartat de "Memòries Generals".
CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
8)
a-Només podran participar federats en la F.T.V.E. i clubs o col·lectius de clubs,
inscrits en la F.T.V.E. i en el "Registre de Clubs, Federacions i altres entitats esportives
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana".
b.-Els treballs presentats hauran de referir-se a l'espeleologia, com: Topografia,
Geologia, Biologia, Climatologia, etc. i tècniques o estudis de material.
En cas de dubte, el jurat decidirà.
9) Els treballs hauran d'estar escrits en Valencià o en castellà i podran incloure una
sinopsi inicial en qualsevol idioma.
10) Els treballs hauran de ser originals i inèdits.
11) Els treballs podran ser retirats pel club a petició pròpia, sol·licitant-ho per escrit
abans de la decisió del jurat.
12) Els llibres, documents o textos entregats a la F.T.V.E. per a subvenció a clubs, seran
propietat de la Federació, disposant aquesta de les dades per a la seua publicació de forma
íntegra o resumida, en funció de les disponibilitats materials, citant en tot cas la seua autoria i
sense desvirtuar el seu contingut general, prèvia consulta amb el grup, si escau.

COMPOSICIÓ DEL JURAT
13) El jurat serà nomenat lliurement pel President de la F.T.V.E. i podrà estar format
tant per membres del col·lectiu espeleològic com ser alié a aquest .
14) El nombre de membres del Jurat no serà superior a sis. El nombre de membres del
jurat aliens a l'espeleologia no podrà ser mai superior al 50% de la composició d'aquest. El
President de la F.T.V.E. exercirà com a secretari amb veu, però sense vot i alçarà les actes
necessàries. Aquest càrrec podrà delegar-lo a qualsevol membre de la F.T.V.E., inclòs un
membre del jurat.
15) Els grups podran lliurement presentar els seus treballs en l'apartat que creguen
convenient, no obstant això, si a criteri del jurat no compleixen les normes establides d'inclusió
en cada apartat, podran traslladar-lo 'al més convenient, sempre buscant la major objectivitat i
el benefici del club que presente el treball.
TERMINI DE LLIURAMENT
16) El termini de recepció de treballs serà entre els dies 1 i 20 d'Abril, tots dos
inclusivament.
NOTIFICACIÓ DELS RESULTATS I COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
17) a.- El jurat emetrà el seu veredicte abans de finalitzar el dia 15 de Maig. Si per
raons de força major precisaren una pròrroga, aquesta finalitzarà inajornable el dia 25 de
Maig.
b.- El Jurat podrà modificar el valor del punt, establit en els articles 37 i 38, de
forma raonada pel més convenient, per motius operatius.
18) El Secretari del Jurat comunicarà per carta certificada o per Fax el resultat als
interessats en el termini de 5 dies, tenint com a data límit l'1 de Juny per a realitzar les
notificacions.
19) Els models de rebuts de cobrament de les subvencions han de contindre: En paper
carta del grup amb la seua capçalera, el núm. de C.I.F., el núm. d'inscripció en el Registre de
clubs, federacions i altres entitats esportives de la Conselleria de Cult. Ed. i C., la quantitat
concedida, el concepte, signat pel President del grup amb el seu DNI. i el segell del grup. Serà
obligació de cada grup, una vegada haja rebut la notificació, fer efectiu el cobrament segons
l'article dèsset d'aquestes normes. Els imports no cobrats revertiran a la F.T.V.E., que decidirà
el seu nou destí. Els rebuts podran englobar quantitats donades a un club per diversos
apartats.
20) a).- El no haver fet efectiu l'import de la subvenció concedida en el termini de 15
dies a partir de la notificació del resultat de la decisió del jurat, donarà a entendre que es
renuncia amb caràcter general a l'import d'aquest.
b).- Només no caducarà aquest dret en el citat termini en cas de comunicar per
escrit a la F.T.V.E. les raons d'aquest retard. Es podrà concedir una pròrroga d'altres 15 dies
que seran definitius.
21) Es repartirà el total dels diners destinats a subvencions, sent aquesta quantitat
establida cada any per la Junta Directiva de la Federació, segons les disponibilitats econòmiques
de l'exercici. Les quantitats no repartides per renúncia o altres motius seran distribuïdes entre
els grups que van presentar memòries, a criteri de la Junta Directiva.

22) S'adjunten al present Reglament les normes de valoració de les activitats per al
jurat.
23) Serà indispensable per a tindre dret a cobrar qualsevol subvenció concedida que el
club, la secció esportiva o l'entitat espeleològica (qualsevol que siga la seua denominació),
estiga inscrita en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en el Registre de Clubs,
Federacions i altres Entitats Esportives, o en tràmit d'inscripció.
24) Per a poder cobrar qualsevol quantitat per l'apartat de zones de treball de la
Comunitat Valenciana és necessari haver sol·licitat la mateixa en la Federació amb anterioritat a
l'1 de Febrer de l'exercici a subvencionar.
RECURSOS
25) Contra els acords del jurat es podrà recórrer a la Junta Directiva en primera
instància i en segona i ultima a l'Assemblea General, que decidirà de manera definitiva.
26) Aquest Reglament anul·la els anteriors en aquesta matèria.
27) Aquest Reglament entra en vigor a les 24 hores de la seua aprovació.
NORMES DE VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS PER AL JURAT
28) El Jurat estudiarà en primer lloc els treballs presentats en l'apartat D d'Expedicions,
no podent concedir a cadascun més de 50.000 ptes. Si no es repartira el total establit per a
aquest apartat, el sobrant revertirà a parts iguals en els apartats A, B i C.
29) Es valorarà en segon lloc els cursets d'iniciació, no podent concedir a cadascun
més de 30.000 ptes. amb el següent criteri:
a.- Nivell tècnic.
b.- Classes teòriques i pràctiques realitzades.
c.- Documentació repartida als cursetistes.
d.- Nombre de cursetistes inscrits.
e.- Difusió del curset, amb referència a l'ajuda de la F.T.V.E.
f.- Pressupost.
g.- Conclusions i resultats.
Si hi ha sobrant de diners es repartirà al 50% en els apartats A. i B.
30) S'estudiarà en tercer lloc les zones de treball de la Comunitat Valenciana, no
podent concedir a cada zona més de 30.000 ptes.
Qualsevol grup pot obtindre la puntuació superior, al marge de les dimensions de les cavitats
o de la sort en tindre una bona zona de treball.
Si hi ha sobrant de diners s'afegirà a l'apartat Á.
31) S'estudiaran les memòries presentades i es repartirà el total de diners acumulats,
segons la puntuació estimada pels membres del jurat.
32) Excepte acord posterior de la Junta Directiva: de dotar cada apartat amb una
major quantitat de diners, segons les possibilitats econòmiques de la Federació, les quantitats
assignades a cada apartat són fixes. Si alguns grups obtenen una puntuació que depassa la

quantitat establida, se'ls abonarà a cadascun de manera proporcional fins al límit establit en
cada apartat.
33) Qualsevol grup podrà presentar treballs en un o tots els apartats establits. La
quantitat que per separat puguen percebre per les seues activitats no té més límit que el
total a distribuir en concepte de subvencions que cada any s'establirà.
34) S'acceptaran treballs de cavitats de zones pròpies d'anys anteriors a l'exercici en
curs, sempre que siguen inèdits i no publicats no presentats a subvenció anteriorment, siga
com fora l'any en què es va concloure el mateix.
35) L'articule 34 d'aquestes normes de valoració per a zones de treball només serà
aplicable en l'exercici de 1.992, en anys successius s'acceptaran sense dret a subvenció per a la
seua publicació en el Catàleg Espeleològic de la Comunitat Valenciana. Això excepte acord
exprés de l'Assemblea Genera en cas contrari, per a algun exercici en concret.
ACTUACIÓ DEL SECRETARI
36) El Secretari del Jurat alçarà tantes actes com siguen precises de lliurament de
treballs, composició del Jurat i veredicte d'aquest.
37) La quantitat de diners que corresponga a cada grup pels apartats D, C i B es
calcularà de la següent forma: Com cada membre del Jurat només pot valorar cada treball
amb 100 punts com a topall, l'import del punt s'obtindrà dividint el total concedit a cada apartat
més l'acumulat, si n'hi ha, pel total de membres del Jurat multiplicat per 100. Després es
multiplicaria aquesta quantitat per la puntuació obtinguda per cada grup.
Ptes. assignades + ptes. acumulades
(Valor del punt= ----------------------------------------------Núm. membres Jurat X 100
38) Els diners assignats a l'apartat A més les quantitats acumulades es dividiran entre el
total de punts concedit a tots els treballs presentats en aquest apartat i es repartirà
íntegrament.
Ptes. assignades + ptes.Acumulades
(Valor del punt= ------------------------------------------------ )
Total de punts concedits
Aprovat en Assemblea General amb data 12-7-92, amb les modificacions d'Extraordinària de
data 24-7-94 i anteriors.
EL SECRETARI GENERAL

Antonio Guillot Pipaón

EL PRESIDENT

José Forrnentin Penadés

PUNTUACIÓ DELS TREBALLS DE SUBVENCIONS A GRUPS PER MEMÒRIES, ZONES DE TREBALL,
CURSETS D’INICIACIÓ i EXPEDICIONS.
FORMA:

30%
A –PRESENTACIÓ .......................................... 5
B -REDACCIÓ ............................................... 10
C -ESTRUCTURA ........................................... 10
D -GRÀFICS.................................................... 5

CONTINGUT:

70%
E -CARÀCTER DIVULGATIU .............................................. 10
F -DIBUIXOS, TAULES i FOTOGRAFIES ............................. 10
G -APORTACIÓ A L’ESPELEOLOGIA ................................. 15
H -COMPLIMENT D'OBJECTIUS ....................................... 10
I -TOPOGRAFIES ............................................................ 15
J -ESTUDIS GEOLÒGICS, HIDROLÒGICS,
PINTURES I/O GRAVATS RUPESTRES I SIMILARS .............. 10

NOTA: La puntuació mínima per a qualsevol treball, de manera global, serà de sis punts. La puntuació superior no
depassarà els 100 punts.
INTERPRETACIÓ DE LES SECCIONS
PUNTUACIÓ DE LA FORMA: FINS A 30 PUNTS
A -PRESENTACIÓ: Es valorarà la neteja de l'escrit, és a dir, l'absència de ratllades, esborralls i taques. No es
considerarà l'enquadernació .................................................................................................................... 0 a 5
B -REDACCIÓ: Comprén la capacitat de síntesi, el vocabulari, claredat en la descripció i ortografia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...0 a 10
C -ESTRUCTURA: Es valorarà l'harmonia entre la introducció, la descripció i les conclusions; així com l'equilibri i la
proporcionalitat entre les diferents parts i/o la totalitat del treball… ........................................................... 0 a 10
D -GRÀFICS: Es considerarà la seua necessitat i el seu valor sintetitzador ..................................................... 0 a 5
PUNTUACIÓ DEL CONTINGUT: FINS A 70 PUNTS
E -CARÀCTER DIVULGATIU: S'estudiarà si globalment serveix per a divulgar la matèria que està desenvolupant, si
el llenguatge, encara que siga tècnic, i la seua estructura, compleixen una funció pedagògica
..............................................................................................................................................................0 a 10
F -FOTOGRAFIES i TAULES: Es valoraran pel seu contingut, prescindint de la qualitat de les fotografies. Entren en
aquest apartat els dibuixos que no siguen topografies............................................................................... 0 a 10
G -APORTACIÓ A L’ESPELEOLOGIA: Es valorarà l'interés que entre els espeleòlegs puga tindre aquest treball per la
seua novetat, per la zona on està situat, per les característiques especifiques que tinga, per les dades que
proporciona i pels inscrits en la Federació en els cursets d'iniciació ........................................................ 0 a 15
H -COMPLIMENT D'OBJECTIUS: Si el treball tenia uns objectius concrets, s'estudiarà el compliment d'aquests.
També es consideraran els motius pels quals no s'han pogut complir totalment o parcialment
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....0 a 10
I -TOPOGRAFIES: Es valorarà la quantitat d'aquestes, la claredat del dibuix, les dades que aporta, la precisió i
altres elements tècnics ........................................................................................................................... 0 a 15

J -ESTUDIS GEOLÒGICS I HIDROLÒGICS, DIBUIXOS DE PINTURES I/O GRAVATS RUPESTRES I
SIMILARS: Es valoraran les dades que aporten i el seu rigor científic.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...0 a 10
OBSERVACIONS:
1) La secció H no es valorarà en l'apartat de ZONES DE TREBALL A LA COMUNITAT VALENCIANA. S'afegiran
5 punts als apartats I i J.
2) En els apartats I i J, el 0 representarà l'absència total d'aquests treballs. El mateix criteri s'aplicarà en l'apartat
H.

