
              

 

 
Don / Donya ___________________________________________________ amb D.N.I. _____________ 

i amb email a l'efecte de notificacions ___________________________, com a president del 

club/associació esportiva1 ____________________________________________  

CERTIFIQUE 

que les persones relacionades en la següent sol·licitud2, disposen de la formació esportiva i 

mediambiental adequades per a la realització de la visita.  

 

Que com a responsable de la visita, em compromet a complir i vetlar perquè es complisquen les normes 

de conservació de la cavitat protegida, algunes de les quals es detallen en aquest imprés de sol·licitud.  

 

En representació dels esportistes referits en l'Annex I, sol·licitem, en compliment del Decret 82/2006, de 9 

de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Pla de Recuperació de la Ratapinyada Ratonera Peugrossa i de 

la Ratapinyada Mitjana de Ferradura en la Comunitat Valenciana i del Decret 36/2013, d'1 de març, del 

Consell, pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació (ZEC) determinats Llocs 

d'Importància Comunitària (LIC) constituïts per cavitats subterrànies i s'aprova la seua Norma de Gestió, 

a la Federació D´Espeleologia de la Comunitat Valenciana que facilite l'accés per a visitar la cavitat 

descrita a continuació durant el dia ____ de _____________ de _______. 

 

Cavitat: _____________________________________________ 
 
Localitat: ____________________________________________ 
 

Data Solicitud:____________________ 
 
Teléfons de contacte: _____________________________________    
 

 
 
Signatura del president i segell del 
club/associació esportiva:  
 

 
1 En el cas d'esportistes independents hauran de ser certificats per la seua federació d'origen  
2 Especificar persones relacionades en la pàgina 2 de la sol·licitud

 

 

  AUTORITZAT 

 

 

SOL·LICITUD DE VISITA ORDINÀRIA A CAVITATS AMB 

ACCÉS RESTRINGIT A LA COMUNITAT VALENCIANA 



              

ANNEX I - ASSISTENTS 
 

FEDERATS: 
 

 
NOM I COGNOM D.N.I. CLUB FEDERACIÓ D‘ORIGE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
* Els esportistes federats no adscrits a la FECV hauran d'aportar còpia o certificat de la seua llicència en vigor.  

* En el cas de federacions d'altres esports diferents a l'espeleologia, hauran d'aportar certificat de la seua federació d'origen, de tindre 

contractat segur esportiu d'accidents i responsabilitat civil, amb cobertura per a la pràctica de l'espeleologia. 

NO FEDERATS: 
  

 
NOM I COGNOM D.N.I. CLUB/ ASSOCIACIÓ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

* Els esportistes no federats hauran d'aportar certificat, emés en els 15 dies naturals anteriors a la data de la visita, de tindre contractat 

segur esportiu d'accidents i responsabilidad civil, amb cobertura per a la pràctica de l'espeleologia.  

 

 



              
NORMES DE TRAMITACIÓ 

 
• El present formulari serà emplenat preferiblement en ordinador o, en defecte d'això, en lletra llegible tipus impremta. 

• La sol·licitud haurà d'estar signada pel pel president del club/associació esportiva  com a responsable de l'activitat, havent 
de constar a més el segell del club/associació esportiva, i adjuntar els certificats d'estar en possessió d'assegurança d'accidents 
esportius i responsabilitat civil amb cobertura per a espeleologia.  

• Entenent que la pràctica de l'espeleologia comporta un risc i per qüestions de seguretat, no es concediran visites a espeleòlegs en 
solitari. 

• El dia de la visita, el permís haurà de deixar-se en lloc visible en el quadre de comandament del vehicle, per al seu possible control 
pels agents mediambientals. 

• La sol·licitud de visites especials haurà d'acompanyar-se d'un projecte. A la finalització de l'activitat, es presentarà una memòria 
final a la FECV, de la qual aquesta, tramitara còpia a l'Administració si es considera oportú. 

• Les sol·licituds podran ser tramitades per correu electrònic a federacion@espeleocv.com, o també per correu postal, preferentment 
almenys amb 10 dies d'antelació. No es tramitarà cap sol·licitud que arribe amb menys de 5 dies hàbils d'antelació. 

• La contestació a la sol·licitud es realitzarà en un termini màxim de 10 dies naturals, tant si les sol·licituds han sigut rebudes per 
correu postal, com si han sigut rebudes per e-mail. En cas de denegació de l'autorització, aquesta serà degudament motivada.  

• Durant el mes d'agost no es tramitaran autoritzacions. Es recomana avançar les sol·licituds, en cas de voler visitar una cavitat 
durant el mes d'agost. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE: 
 

LLEI 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 2423 de 
09/01/1995). 
Article 16: 

1. Amb caràcter general, es consideren protegides totes les coves, avencs i altres cavitats subterrànies situades en el territori de 
la Comunitat Valenciana. 

2. Es prohibeix tota alteració o destrucció de les seues característiques físiques, així com l'extracció no autoritzada de qualsevol 
classe de materials naturals o artificials del seu interior, i la introducció de deixalles i objectes de qualsevol tipus, que puguen 
alterar les condicions d'equilibri ecològic existents.  

3. L'autorització per a la realització d'activitats en coves, correspondrà als organismes que, en cada cas, resulten competents en 
funció dels valors a protegir. 

Decret 82/2006, de 9 de juny, pel qual s'aprova el pla de recuperació de la ratpenada ratonera peugrossa i de la ratpenada de ferradura de la 
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5279 de 15/06/2006). 
Decret 36/2013 d'11 de març, pel qual es declaren com a Zones d'Especial Conservació (ZEC) determinats Llocs d'Importància Comunitària (LIC) 
constituïts per cavitats subterrànies i s'aprova la seua Norma de Gestió (DOCV núm. 6977 de 04/03/2013). Mitjançant aquest decret s'estableix que 
la FECV controlarà el compliment dels períodes i contingents d'accés a 7 cavitats, juntament amb qualssevol altres requisits addicionals. Veure 
Annex III, punt 5.1.5. 
 
*La ignorància de les lleis no eximeix de l'aplicació de la sanció corresponent. 
*L'incompliment d'aquestes normes i la legislació aplicable podria comportar delicte. 

 
CONSIDERACIONS 
 

La present autorització no eximeix de l'obtenció d'altres autoritzacions i permisos necessaris per a la realització de les 
anteriors activitats i que siguen competència d'altres organismes i entitats públics i/o privats. 
 
Finalment, la present autorització considera l'activitat en les condicions descrites, ja que estan d'acord amb la 
normativa de conservació i protecció de la naturalesa i no produeixen efectes negatius sobre hàbitats i espècies 
amenaçades. No s'entra, no obstant això, a considerar els aspectes propis de l'activitat com pogueren ser l'aptitud, 
dificultat i seguretat en la realització en aquest enclavament de l'activitat sol·licitada, quedant l'avaluació i valoració 
d'aquestes, i per tant la responsabilitat exclusiva de la seua execució, a les persones que vagen a executar-la. 
 

• No està permesa la pernocta en la cavitat 
 

• Haurà d'emportar-se aconseguisc els residus que es generen. 
 

• Es prohibeix llançar o abandonar a l'interior i a l'entorn de les cavitats qualsevol tipus de material o residu. Així mateix es 
prohibeix l'ús de carbur. 

 

• Es prohibeix realitzar inscripcions, alterar la roca, els espeleotemas o els depòsits tobáceos de la cavitat o el seu entorn. 
Aquesta circumstància és especialment important a l'hora de realitzar nous ancoratges o modificar els existents, en els 
quals haurà d'evitar-se la seua afecció sobre els elements geomorfològics esmentats ,els quals es troben inclosos en el 
Catàleg d'Elements Geomorfològics de Protecció Especial i per tant prohibida la seua destrucció o alteració negativa.  

 

• En el cas d'observar deterioració d'ancoratges artificials, s'informarà la FECV i només podran ser col·locats ancoratges 
artificials nous per causa de seguretat imperativa. 

 

mailto:federacion@espeleocv.com


              
• En el cas d'ancoratge exterior sobre exemplars arboris, hauran d'evitar-se els danys sobre aquests, per la qual cosa no 

s'hauran d'utilitzar materials metàl·lics que destruïsquen l'escorça danyant el tronc pel fregament que causen o almenys 
estaran protegits amb cinta o un altre material que evite el contacte directe amb el tronc . No es realitzaran ancoratges sobre 
peus arboris de xicotetes dimensions que puguen patir descalzamientos o trencaments. Les espècies que s'utilitzen per a 
l'ancoratge seran sempre exemplars d'arbres adults amb bon ancoratge radicular i que observen estabilitat, solidesa i 
resistència suficients per a actuar com a ancoratges. 

 

• Moltes de les entrades a les coves alberguen exemplars de flora amenaçada inclosa en el Catàleg Valencià d'Espècies de 
Flora Amenaçades, així com comunitats de flora rupícola i altres hàbitats protegits inclosos en aquest Catàleg i en la Directiva 
d'Hàbitats (Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell; ORDRE 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient; Directiva 92/43/CEE del Consell), per la qual cosa hauran d'extremar-se les cures a l'hora d'accedir a 
l'interior de les cavitats. Per a això, es buscaran els recorreguts per on no siga necessari alterar la vegetació ni per calcigament 
ni per frec de cordes o altres materials. La mateixa mesura haurà de tindre's en compte a l'hora de buscar llocs on apilar els 
materials.  

 

• En el cas de detectar quiròpters (ratpenada) s'avisarà a la FECV o directament a la Conselleria competent en Medi Ambient a 
través del correu brigada_granja@gva.es, i en tot cas s'evitarà causar cap mena de molèstia als mateixos. En el cas 
d'observar quiròpters en hibernació, procurarem no molestar-los amb flaixos de càmeres de fotos, no fer soroll i si fora 
necessari i possible llevar-se els materials de verticals per a evitar els sons per colps metàl·lics entre aparells i mosquetons. 

 
AMB CARÀCTER GENERAL ES TINDRÀ EN COMPTE EL SEGÜENT: 
 

• Se seguiran totes les indicacions relacionades amb l'activitat que puguen realitzar-se per part dels Agents Mediambientals de 
la zona.  
 

• La recol·lecció d'exemplars o mostres de flora, roca o mineral a l'interior de les cavitats, i en general en els espais naturals 
protegits, es troba subjecta a l'autorització de l'organisme competent. Igualment s'evitarà causar molèsties a la fauna , per la 
qual cosa haurà d'evitar-se comportaments que pertorben la seua tranquil·litat. 

 

• La pràctica de les activitats es realitza sota la sencera responsabilitat del peticionari. 
 

• El beneficiari de la present autorització serà responsable dels possibles danys i perjudicis causats al medi natural en la 
realització de les activitats preteses. 

 

• Aquesta autorització s'expedeix sense perjudici de l'exigible per altres Organismes en funció de les seues competències i 
sense menyscapte dels drets de la propietat de terrenys i dels aprofitaments cinegètics, forestals, ramaders, etc. 

 

• L'observació de la deterioració dels recursos naturals protegits a conseqüència de l'activitat, o la detecció de la presència de 
nius de rapinyaires rupícoles o forestals, podrien suposar l'adopció de limitacions a l'activitat, de manera coordinada amb la 
Conselleria competent en Medi Ambient. 

 

• S'informarà de qualsevol observació interessant (presència de quiròpters, residus,…). 
 

CAVITAT MUNICIPI VISITABLE CONTINGENT DIES CONTINGENT DIES 

Sima del Campillo Tous 16 Març-15 Octubre     

Cova de les Meravelles Llombai 16 Novembre-15 Decembre 5 (no mes 2 cons.) 10 persones/día 

Cova del Sardiner Sagunt 16 Novembre-15 Decembre 5 (no mes 2 cons.) 10 persones/día 

Cova Joliana Alcoi 16 Octubre-15 Març 10 (no mes 2 cons.) 10 persones/día 

Cova de les Meravelles Castelló 16 Octubre-15 Març 5 (no mes 2 cons.) 8 persones/día 

Sima de los Borreguillos Salines 16 Octubre-15 Març     

Cova de la Punta de Benimâquia Dénia 16 Octubre-15 Març     

Avenc de Barratxina Xixona 16 Octubre-15 Març     

Forat d´en Ferrás Orpesa 16 Octubre-15 Març     

Túnel del Carcalín Bunyol 16 Octubre-15 Març     

Avenc del Puntal de Mateu Náquera 16 Octubre-15 Març     

Molí de la Font Castelló 16 Octubre-15 Març     

Sima de l´Aguila Picassent 16 Octubre-15 Març     

Cueva del Perro Cox 16 Octubre-15 Març     
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