VOCALIA d’EXPEDICIONS– juny 2020
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA

NORMATIVA DE SUBVENCIÓ DE CAMPANYES D’EXPLORACIÓ I
INVESTIGACIÓ ESPELEOLÒGIQUES
Procediment:

1- Presentació del Projecte de campanya segons continguts de l’Annex 1 o Pla
de treball com a document dins de la memòria de l’any anterior.
Per poder optar a rebre la subvenció de campanyes abans de la seva realització, s’ha de
presentar un projecte de campanya encara que s’hagi presentat memòria per treballs
anteriors.
Aquest projecte de campanya és un document breu que ha d’enllaçar l’històric dels treballs
realitzats en una zona amb les tasques previstes.
Per a campanyes d’exploració fora del territori de Catalunya que vulguin optar a
subvenció de la Federació Catalana d’Espeleologia, els clubs han de disposar dels
impresos de renovació de zona, o bé de petició de zona nova, d’acord amb les condicions i
dins dels terminis fixats per les federacions territorials, i presentar-los amb el projecte de
campanya.
Per a campanyes d’exploració a Catalunya, els clubs que estiguin realitzant o tinguin la
intenció de realitzar treballs d’exploració i vulguin optar a subvenció, hauran d’informar a la
FCE amb el propi projecte de campanya/exploració que es presenti.

2- Contingut mínim dels projectes de campanya/plans de treball:
El projecte ha de ser un document senzill i curt que sintetitzi tota la informació necessària
per atorgar les subvencions


Club sol·licitant



Nom del responsable de l’exploració i



Relació de participants previstos, indicant si estan federats a la FCE, altres
federacions d’espeleologia autonòmiques. Els federats en federacions de
muntanya o altres assegurances seran acompanyants.



Situació geogràfica de l’àrea de treball (o cavitat/s) on es realitzarà l’activitat.
Delimitació de la zona de treball prevista sobre cartografia oficial



Dates previstes de realització de l’activitat, necessitats logístiques



Objectius a cobrir referenciats a campanyes anteriors quan sigui possible



Permís de la federació territorial si s’escau
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3- Terminis de presentació de projectes a la FCE i condicions:
- Projectes: La data límit de presentació serà el 30 de maig de l’any de realització de la
campanya d’exploració.
- Avaluació i atorgament de subvencions: l’avaluació serà feta un cop recollida la
documentació. L’atorgament serà fet de forma conjunta i el pagament, contra factures de
material espeleològic subvencionable o serveis (transport...) que es farà un cop s’hagin
rebut el justificants i sempre abans del 15 de setembre. Caldrà informar-se a secretaria de
la FCE. Una única entitat serà responsable de la subvenció, en els casos de treballs
d’interclubs.
- Compromís de realització: amb aquest sistema els diners són avançats, amb el
compromís dels clubs receptors de dur a terme l’activitat i de presentar una memòria
d’activitats que reflecteixi els resultats obtinguts.
L’ajut econòmic té per objectiu facilitar la realització de les campanyes. En cas contrari,
s’haurien de justificar les causes de no realització de la campanya. Així mateix, si no es pot
fer aquesta justificació, es perdria automàticament el dret de subvenció per l’any següent.

4- Mètode d’avaluació de l’import a subvencionar:
La partida disponible es repartirà entre els clubs sol·licitants i l’import es fixarà amb
l’historial dels darrers 3 anys o el valor tècnic i/o científic de la proposta. Aquest historial es
basa en les memòries presentades, on es pararà atenció a la claredat de les dades i la
coherència dels documents. Es valora també, la quantitat de participants de la FCE, no
necessàriament del mateix club.

5- Contingut de la memòria de campanyes espeleològiques:
S’annexa índex /resum amb els continguts mínims de la memòria

Vocalia d’Expedicions de la Federació Catalana d’Espeleologia
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ANNEX :

MEMÒRIA DE CAMPANYES ESPELEOLÒGIQUES
(O EXPLORACIÓ DE BARRANCS)
1. Breu resum del plantejament inicial i resultats obtinguts.
Cal un resum de 1-2 paràgrafs, on de forma breu es resumeixin els resultats. El text hauria
de servir, per exemple, per incorporar-lo a les memòries de la Federació o com a resum en
futures publicacions.
Cal adjuntar dues fotografies en format digital per a la seva publicació.

2. Situació de la zona de treball
Afegir un plànol amb la ubicació de la zona de treball de l’any en curs. Si es tracta d’una
zona amb permisos d’exploració, delimitar-los al mateix plànol/plànols.

3. Diari de campanya
En format breu, resum de dates i assistents/club de procedència, indicant clarament els
que estiguin federats a la FCE i altres federacions autonòmiques. La resta seran
acompanyants.
Es pot complementar amb dades meteorològiques, logístiques... que es cregui necessari
aportar. Ha de ser breu (recomanable 1 pàgina).
Relació dels participants (nom, cognoms, DNI i club al qual pertanyen si es tracta d’una
activitat interclub).

4. Resultats dels treballs realitzats: dades espeleomètriques. En el cas
de cavitats o sistemes descoberts en campanyes anteriors, caldrà
especificar els metres assolits l’any en curs.
En aquest apartat, de forma sistemàtica per zones o cavitats, exposar els resultats al llarg
de tota la campanya. Cal referenciar la cavitat, dades espeleomètriques aconseguides i fer
una descripció que permeti interpretar els resultats mesurats.
Es pot desenvolupar utilitzant la fitxa tipus inclosa al final de l’annex per resumir les dades
obtingudes de les cavitats/zones/barrancs explorats.

Pàg. 3 de 5

VOCALIA d’EXPEDICIONS– juny 2020
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA

5. Altres estudis realitzats (geològics,
paleontològics i arqueològics)

hidrogeològics,

biològics,

Resumir els treballs de tipus context geològic, hidrogeològic, bioespeleològic, arqueològic,
climàtic... fets, si és que han estat realitzats, i resum/conclusions de les dades recollides.

6. Plànols o croquis topogràfics
En aquest capítol, o en forma d’annex al final de la memòria, afegir les topografies de les
cavitats o zones de nova exploració. En el cas de cavitats o sistemes que siguin la
continuació de campanyes anteriors, caldria destacar amb un altre color les noves parts
explorades.
Indicar si s’escau quina informació no es pot fer pública.

7. Conclusions i perspectives / projecte de campanya per l’any següent
Breu resum dels resultats, perspectives per l’any següent (si es poden definir)
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Exemple:
FITXA TIPUS DE CAVITAT

Nom de la cavitat, sector...
Espeleometria
Recorregut explorat

Desnivell explorat

Recorregut topografiat

Desnivell topografiat

Recorregut total

Desnivell total

Descripció de la cavitat / sector explorat

Dades climàtiques
Temperatura cavitat

Altres dades

Temperatura aigua
Dades geològiques / hidrogeològiques

Altres dades d’interès

Fitxa d’instal·lació (en cas de cavitats finalitzades)
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