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Exposició	de	motius	
L'Escola	 Catalana	 d'Alta	Muntanya	 (en	 endavant	 ECAM)	 fou	 constituïda	 a	 Barcelona	
l'any	 1977,	 com	 a	 successió	 de	 la	 secció	 catalana	 de	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Alta	
Montaña,	que	havia	estat	creada	per	 la	Federación	Española	de	Montañismo	el	dia	4	
de	març	de	1953.	
	
L’últim	Reglament	existent,	aprovat	per	l’Assemblea	de	l’ECAM	el	22	de	desembre	de	
1996	 defineix	 per	 l’ECAM	 una	 estructura	 associativa	 que	 en	 l’actualitat	 ja	 no	 es	
correspon	 amb	 la	 definició	 jurídica	 de	 l’Escola	 que	 estableixen	 els	 Estatuts	 de	 la	
Federació	d’Entitats	Excursionistes	de	Catalunya	(en	endavant	FEEC).	
		
Efectivament,	 els	 vigents	 estatus	 de	 la	 FEEC	 atorguen	 a	 l’ECAM	 un	 caràcter	
instrumental	 en	 relació	 a	 la	 Federació,	 i	 la	 defineixen	 com	a	òrgan	 tècnic	d’aquesta,	
que	 té	 com	a	 funció	 l’activitat	 docent,	 amb	una	 clara	 vocació	de	 vehicular	 l’activitat	
federativa	de	servei	a	les	entitats	federades	en	matèria	de	formació.	
	
Existeix,	doncs,	en	l’actualitat,	una	evident	incongruència	entre	el	règim	organitzatiu	i	
de	funcionament	de	l’ECAM	i	la	seva	naturalesa	jurídica,	fixada	des	de	l’any	2013,	pels	
Estatuts	de	la	FEEC.	En	conseqüència,	la	present	modificació	reglamentària	obeeix	a	la	
necessitat	 d’harmonitzar	 el	 règim	 d’organització	 i	 funcionament	 de	 l’Escola	 amb	 la	
seva	naturalesa	com	a	òrgan	tècnic,	simplificant-ne	l’estructura,	fugint	de	models	més	
propis	 de	 les	 associacions,	 que	 sovint	 presenten	 duplicitats	 amb	 les	 estructures	
federatives,	i	afavorint	una	gestió	més	eficaç	orientada	al	servei	a	les	entitats.	
	
La	 nova	 reglamentació	 no	 pot	 obviar,	 però,	 el	 paper	 dels	 membres	 de	 l’ECAM	 i	 la	
funció	qualificada	que	els	 correspon	en	el	 sí	 de	 la	 FEEC.	 Per	 això,	malgrat	 que	en	 la	
nova	estructura	desapareix,	per	 les	raons	exposades,	 l’organització	assembleària	més	
pròpia	 de	 les	 associacions,	 es	 mantenen	 les	 facultats	 de	 participació	 activa	 dels	
membres	de	 l’ECAM	en	 la	planificació	 i	execució	de	 les	activitats	pròpies	de	 l’Escola,	
per	 la	 via	 dels	 drets	 de	 proposta	 i	 informació	 i	 mitjançant	 la	 participació	 en	
determinades	sessions	de	l’òrgan	rector.	
	
Simultàniament,	 en	 coherència	 amb	 la	 funció	 instrumental	 i	 executiva	 de	 l’ECAM	es	
reforça	el	paper	de	la	direcció,	s’adapta	la	nomenclatura	de	l’òrgan	rector	col·legiat	a	
la	definició	dels	estatuts	de	la	FEEC	i	es	reforça	la	funció	tutelar	de	la	Junta	Directiva	de	
la	FEEC	en	els	aspectes	més	rellevant	de	l’activitat	de	l’ECAM.		
	



	

REGLAMENT	DE	L’ESCOLA	CATALANA	D’ALTA	MUNTANYA	
	
	

CAPÍTOL	PRIMER:	DE	L'ESCOLA.	NATURALESA,	FUNCIONS	I	RÈGIM	JURÍDIC	
	
ARTICLE	1.	Naturalesa	jurídica	i	finalitat	
L'Escola	 Catalana	 d'Alta	 Muntanya	 es	 defineix	 com	 a	 òrgan	 tècnic	 de	 la	 Federació	
d'Entitats	Excursionistes	de	Catalunya	i	com	a	tal	no	gaudeix	de	personalitat	jurídica.	
L’ECAM	és	l’òrgan	docent	de	la	Federació	d’Entitats	Excursionistes	de	Catalunya	i	té	la	
competència	 en	 formació	 de	 personal	 docent	 de	 totes	 les	 modalitats	 esportives	 de	
muntanya	dins	de	l’àmbit	federatiu	i	 la	prestació	del	servei	de	formació	a	les	entitats	
federades.	
	
ARTICLE	2.	Denominació	i	emblema	
El	nom	de	l'òrgan	tècnic	és	Escola	Catalana	d'Alta	Muntanya	(ECAM)	i	el	seu	emblema	
és		el	següent:	

	
	
ARTICLE	3.	Àmbit	Territorial	
L’àmbit	territorial	de	 l’ECAM	és	el	propi	de	 la	FEEC.	Amb	tot,	podrà	desenvolupar	 les	
seves	funcions	de	manera	excepcional	a	qualsevol	àmbit	territorial	en	virtut	d’acords	
de	cooperació	amb	altres	entitats	o	quan	circumstàncies	degudament	acreditades	així	
ho	justifiquin.	
	
ARTICLE	4.	Règim	Jurídic	
L’ECAM	 es	 regirà	 pels	 Estatuts	 de	 la	 FEEC,	 pel	 present	 reglament	 i	 per	 la	 legislació	
vigent,	en	particular,	per	allò	que	estableix	la	Llei	3/2008,	de	23	d’abril,	de	l’exercici	de	
les	professions	de	l’esport,	la	Llei	7/2015,	del	14	de	maig,	de	modificació	de	la	primera	
i	per	qualsevol	que	pugui	modificar-les	o	substituir-les	en	un	futur.	
	
ARTICLE	5.	Domicili	
L'ECAM,	 segons	 indiquen	 tindrà	 el	 seu	 domicili	 a	 la	mateixa	 seu	 social	 que	 la	 FEEC.	
Actualment	el	domicili	es	troba	a	Barcelona,	carrer	La	Rambla	41,	principal.		
	
ARTICLE	6.	Funcions	
6.1.	 L’ECAM	 tindrà	 com	 a	 funció	 principal	 la	 formació	 de	 personal	 docent	 de	 les	
entitats	 i	 clubs	 excursionistes	 en	 totes	 les	 disciplines	 esportives	 competència	 de	 la	
FEEC	i	contemplades	als	seus	Estatuts.	
6.2.	 Seran	 els	 seus	 membres	 qui	 duran	 a	 terme	 la	 formació	 per	 esportistes	 a	 les	
entitats	i	clubs	esportius	associats	a	la	FEEC.	
	



	

6.3.	Per	facilitar	el	compliment	d’aquestes	funcions:	
a) Crearà	i	desenvoluparà	els	seus	plans	d'estudis.	
b) Convocarà	 i	 executarà	 cursos	 de	 formació	 i	 titulació	 dels	 instructors	 de	 les	

disciplines	esportives	pròpies	de	la	FEEC.	
c) Actualitzarà	permanentment	el	nivell	tècnic	i	pedagògic	dels	instructors,	tècnics	

i	 especialistes	 en	 els	 esports	 de	 muntanya	 i	 escalada	 mitjançant	 cursos	 de	
formació	continuada.	

d) Vetllarà	 per	 la	 unificació	 i	 aplicació	 de	 criteris	 pedagògics	 entre	 els	 seus	
membres.	

e) Potenciarà	l'establiment	de	relacions	nacionals	i	internacionals	amb	organismes	
homòlegs.	

f) Crearà	recursos	de	suport	pedagògic,	amb	l'edició	de	bibliografia	i	medis	àudio-
visuals,	així	com	la	 localització	i	equipament	d'espais	pel	desenvolupament	de	
les	seves	activitats.	

g) Romandrà	 oberta	 a	 les	 noves	 tendències	 esportives	 derivades	 de	 les	 seves	
especialitats.	

h) Incorporarà	 els	 avenços	 i	 els	 nous	mètodes	 obtinguts	 de	 l'evolució	 d'aquests	
esports,	així	com	a	les	ciències	que	els	hi	són	afins.	

Pel	que	fa	als	estàndards	formatius,	l’ECAM	tindrà	com	a	referència	els	proposats	per	
la	International	Climbing	and	Mountaineering	Federation	(UIAA)	en	cada	moment.		
6.4.	 De	 forma	 complementària	 l’ECAM	 	 investigarà	 i	 fomentarà	 aspectes	 educatius,	
tècnics,	esportius,	científics,	ètics,	legals	i	històrics	dels	esports	de	muntanya,	de	forma	
autònoma	o	en	col·laboració	amb	altres	organismes	o	l’administració.	
Per	 assolir	 aquests	 fins	 i	 desenvolupar	 les	 activitats	 associades,	 	 l'	 ECAM	 disposarà	
d'aquells	 recursos	 (humans,	 econòmics,	materials	 i	 immobles)	 que	 la	 FEEC	 	 posi	 a	 la	
seva	disposició.	
La	 llengua	pròpia	de	 l’ECAM	en	les	seves	activitats	 i	relacions	externes	serà	el	català,	
sense	perjudici	de	la	utilització	d’altres	llengües	quan	l’àmbit	de	relació	exterior	així	ho	
requereixi.	
	
ARTICLE	7.	Composició	i	organització	
L'	ECAM	estarà	integrada	per	la	totalitat	dels	seus	membres.	
D’acord	 amb	 els	 estatus	 de	 la	 FEEC,	 l’organització	 de	 l'	 ECAM	 s’estructurarà	 en	 un	
òrgan	col·legiat	anomenat	comissió	rectora	i	una	direcció	unipersonal.	
	
	

CAPÍTOL	SEGON:	DELS	MEMBRES	I	DE	LES	TITULACIONS	
	
ARTICLE	8.	Membres	
L’ECAM	està	integrada	per	tots	els	seus	membres,	que	gaudiran	d’aquesta	condició	en	
tres	categories	diferents:	
1a.	Membre	actiu:	tota	persona	que	complint	els	requisits	establerts	a	continuació	no	
tingui	 cap	 mena	 d’impediment	 físic	 o	 administratiu	 que	 impedeixi	 el	 normal	
desenvolupament	dels	objectius	de	l’ECAM	i	que	compleixi	amb	els	següents	requisits:	

a) Ser	 major	 d’edat,	 soci	 d’una	 entitat	 o	 club	 afiliat	 a	 la	 FEEC	 amb	 carnet	 de	
federat	en	vigor	i	adient	a	l’especialitat.		



	

b) Tenir	alguna	de	les	titulacions	imprescindibles	i	contemplades	en	l’annex	1.		
c) No	 trobar-se	 sancionat	 o	 inhabilitat	 disciplinàriament	 per	 les	 entitats,	 FEEC	 o	

qualsevol		ens	públic.	
d) Per	mantenir	 la	 condició	 de	membre	 actiu,	 s’ha	 de	 participar	 almenys	 en	 un	

curs	d’entitat	cada	dos	anys	i	en	un	reciclatge	cada	cinc	anys.	L’interessat	haurà	
d’acreditar	 el	 compliment	 d’aquest	 requisit	 mitjançant	 la	 presentació,	 a	 les	
oficines	de	l’ECAM	de	la	justificació	necessària,	als	efectes	de	la	seva	constància	
als	registres	corresponents.		

2a.	 Membre	 no	 actiu:	 tota	 persona	 que	 essent	 membre	 actiu	 perdi	 temporalment	
aquesta	condició	per	no	complir	amb	els	requisits	establerts.		
3a.	 Membre	 d’honor:	 tindran	 el	 mateix	 caràcter	 que	 els	 membres	 actius	 i	 seran	
nomenats	 amb	 aquesta	 distinció	 per	 la	 Junta	 Directiva	 de	 la	 FEEC,	 a	 proposta	 de	 la	
Comissió	 Rectora	 de	 l’ECAM	 o	 d’una	 quarta	 part	 del	 membres	 actius,	 per	 la	 seva	
trajectòria	i	rellevància	envers	l’ECAM,	la	FEEC	o	els	esports	de	muntanya	en	general.	
	
ARTICLE	9.	Drets	i	deures		
9.1.	Tots	els	membres	de	l’ECAM	tindran	dret	a:	

a) Rebre	informació	de	la	situació	de	l’ECAM,	les	seves	funcions	i	accions.		
b) Conèixer	 la	 seva	 situació	 dintre	 l’Escola,	 poder	 consultar	 el	 seu	 expedient,	

modificar,	 rectificar	 i/o	 cancel·lar	 les	 seves	 dades	 i	 donar-se	 de	 baixa	
voluntàriament	d’aquesta.	

c) Consultar,	prèvia	sol·licitud	i	reserva,	els	arxius	de	l'	ECAM.	
d) Participar	 com	 a	 alumne	 en	 els	 processos	 de	 formació	 i	 rebre	 formació	

continuada	i	reciclatges	de	la	seva	especialitat.		
e) Assistir	 a	 les	 reunions	 informatives	 de	 la	 Comissió	Rectora	de	 l’ECAM.	 En	 cas	

que	 la	 Direcció	 acceptés	 sotmetre	 a	 votació	 dels	 membres	 algun	 assumpte,	
només	tindran	dret	a	vot	els	membres	actius	i	els	membres	d’honor.	

9.2.	Els	membres	amb	la	condició	d’actiu	tindran,	a	més,	els	següents	drets:		
a) Rebre,	 quan	 realitzi	 tasques	 encomanades	 per	 l’Escola,	 les	 indemnitzacions	 i	

compensacions	establertes	per	a	aquesta	i	ratificades	per	la	junta	directiva	de	
la	FEEC.			

b) Dret	a	subvencions	i	beques	per	a	formació,	tecnificació	o	perfeccionament	en	
base	a	la	reglamentació	i	requisits	específics	de	cadascuna	d’elles.	

c) Presentar	propostes	d’acord	a	 la	Comissió	Rectora,	de	forma	agrupada,	en	els	
termes	que	s’estableixen	en	aquest	reglament.	

9.3.	Les	obligacions	dels	membres	de	l’ECAM	són:	
a) Vetllar	pel	prestigi	de	l’ECAM,	dels	seus	membres	i	de	la	FEEC,	complint	amb	els	

Estatuts,	normes	i	reglaments	de	les	mateixes	i	prestar	la	màxima	col·laboració	
en	les	activitats	pròpies	de	l’ECAM	i	les	federatives	en	general.	

b) Tenir	la	llicència	federativa	de	l’any	en	curs	i	adient	a	l’especialitat.	
c) Mantenir	plena	capacitat	física	i	tècnica	per	poder	desenvolupar	amb	seguretat	

i	eficàcia	la	seva	tasca	docent,	actualitzant	els	seus	coneixements	i	adaptant-se	
a	les	innovacions	tècniques	i	didàctiques.	

d) Assistir	 als	 processos	 de	 reciclatge	 convocats	 per	 l’ECAM	 per	 renovar	 la	
condició	de	membre	actiu	i	acreditar-los	degudament.	



	

e) Complimentar	 la	 documentació	 requerida	 quan	 es	 participi	 en	 activitats	 en	
representació	de	l’ECAM.	

f) Permetre	l’ús	de	la	seva	imatge	i	de	les	seves	dades	personals	per	constituir	un	
registre	públic	de	membres	ECAM.	

g) Promoure	la	seguretat	i	el	respecte	pel	medi	ambient	com	a	valors	primordials.		
9.4.	Obtenció	de	la	condició	de	membre:	
Les	persones	amb	qualsevol	de	les	titulacions	reflectides	en	l’annex	1	i	que	compleixin	
els	 requisits	 establerts	 en	 l’article	 8.1.	 hauran	 de	 demanar	 l’accés	 formalitzant	 la	
sol·licitud	i	aportant	la	documentació	requerida	a	l’administració	de	l’ECAM.		
La	resolució	de	les	sol·licituds	d'ingrés	serà	facultat	de	la	Comissió	Rectora.	
	
ARTICLE	10.	Pèrdua	de	la	condició	de	membre	
La	pèrdua	de	la	condició	de	membre	es	podrà	produir	per	les	següents	causes:	

a) Per	 decisió	 voluntària	 del	 membre,	 comunicada	 per	 escrit	 a	 la	 Comissió	
Rectora.	

b) Per	 decisió	 disciplinària	 segons	 els	 supòsits	 i	 procediments	 establerts	 als	
estatuts	de	la	FEEC.	

c) Per	 la	 pèrdua,	 per	 qualsevol	 de	 les	 causes	 establertes	 estatutàriament,	 de	 la	
condició	de	federat.	

	
ARTICLE	11.	Titulacions	
En	 compliment	 del	 present	 reglament,	 i	 amb	 l'objecte	 de	 cobrir	 les	 necessitats	 de	
personal	qualificat	de	l'ECAM	i	de	la	FEEC,	de	les	entitats	federades	i	de	la	societat	en	
general,	 l'ECAM	convocarà	 i	 realitzarà	cursos	de	 formació	dins	dels	àmbits:	 formatiu,	
recreatiu	i	competitiu	dels	esports	de	muntanya	i	l'escalada.	
Els	graus	de	titulació	vindran	determinats	pel	Pla	d'Estudis	vigent.	
11.1.	Els	diplomes	acreditatius	seran	expedits	per	la	FEEC,	a	petició	de	l'ECAM,	d'acord	
amb	les	actes	de	resultats	dels	cursos.	
11.2.	En	els	diplomes	hi	figurarà:	

- Nivell	i	especialitat	de	la	titulació.	
- Nom	del	titular.	
- Lloc	i	data	d'expedició.	
- Signatura	del	Director	i	segell	de	l'ECAM.	
- Signatura	del	President	i	el	segell	de	la	FEEC.	

En	el	cas	d'haver	de	fer	un	duplicat	de	l'original,	es	farà	constar	en	el	document.	
En	cas	de	que	la	titulació	s'hagi	obtingut	per	convalidació	d'un	altre	títol,	caldrà	que	en	
el	revers	hi	figuri:	l'organisme	emissor,	la	denominació,	el	lloc	i	la	data	d'expedició	del	
títol	convalidat.	
	
ARTICLE	12.	Cursos	
En	 compliment	 de	 les	 funcions	 que	 s’estableixen	 en	 aquest	 reglament	 i	 les	 que	 li	
encomanen	 els	 Estatuts	 de	 la	 FEEC,	 l'ECAM	 convocarà	 cursos	 d’instructors	 de	 les	
diferents	especialitats	de	muntanya	i	l'escalada.	
12.1.	 Els	 cursos	 d’instructors	 seran	 convocats	 per	 la	 Comissió	 Rectora,	 	 amb	 la	
periodicitat	que	determinin	les	necessitats	objectives	derivades	de	l’evolució	tècnica	i	



	

normativa	de	 les	 diferents	 especialitats	 esportives	 i	 les	 necessitats	 que	plantegin	 les	
entitats	federades.	
12.2.	 La	 base	 normativa	 dels	 cursos	 de	 titulació	 de	 tècnics	 s’expressarà	 en	 cada	
convocatòria.	 	
12.3.	Tots	els	cursos	de	titulació	es	trobaran	emmarcats	en	el	Pla	d'Estudis	vigent	en	el	
moment	de	la	convocatòria.	
12.4.	El	resultat	de	cada	curs	s'expressarà	en	una	Acta	en	la	que	hi	figurarà	una	relació,	
ordenada	 alfabèticament,	 de	 tots	 els	 alumnes	 matriculats	 amb	 la	 qualificació	 final	
obtinguda	per	cadascun	d'ells.	Aquesta	Acta	haurà	de	ser	signada	pel	Director	del	curs	
i	pel	Director	de	l'ECAM.	
12.5.	Tota	sol·licitud	de	revisió	de	resultats	haurà	de	ser	dirigida	per	escrit	al	Director	
de	 l'ECAM,	 detallant	 l'apartat	 afectat	 així	 com	 les	 raons	 que	 justifiquin	 la	 petició.	
Aquesta	reclamació	haurà	de	ser	tramesa	en	un	termini	màxim	de	10	dies	a	partir	de	la	
data	de	publicació	de	l'Acta	o	de	la	notificació	de	resultats.	
12.6.	 La	 FEEC	 i	 l'ECAM	 intentaran	 en	 els	 seus	 àmbits	 respectius	 donar	 el	màxim	 de	
reconeixement	oficial	possible	a	les	seves	formacions,	per	via	de	convenis,	mecanismes	
de	 convalidació	 o	 acords	 amb	 estaments	 acadèmics	 i/o	 de	 les	 administracions	
públiques	competents	en	la	matèria. 
 
 

CAPÍTOL	TERCER:	DELS	ÒRGANS	RECTORS	DE	L’ECAM 
	
I.	ÒRGANS	RECTORS	
	
ARTICLE	13.	Òrgans	rectors	
Els	òrgans	rectors	de	l'ECAM	són:	

- La	Comissió	rectora	
- La	Direcció	

	
II.	COMISSIÓ	RECTORA	
	
ARTICLE	14.	Comissió	rectora	
14.1.	La	Comissió	Rectora	estarà	presidida	per	un	Director/a	de	l’ECAM,	designat	per	la	
junta	directiva	de	la	FEEC.	Aquest/a	ha	de	ser	Membre		de	l’ECAM.	La	Comissió	rectora	
l’ECAM	estarà	assistida	pel	personal	de	la	FEEC	necessari	en	cada	moment.	
14.2.		El	Director	nomenarà	la	resta	de	la	Comissió	Rectora,	que	estarà	formada	per	un	
mínim	 de	 6	 vocals:	 un	 representant	 de	 cada	 una	 de	 les	 especialitats	 esportives	
principals	de	la	FEEC	(excursionisme,	escalada,	alpinisme,	esquí	de	muntanya,	descens	
de	 barrancs)	 i	 un	 de	 joventut,	 podent	 ser	 ampliada	 en	 cas	 d’incorporació	 de	 noves	
modalitats	 o	 especialitats	 esportives.	 Tots	 ells,	 han	 de	 tenir	 la	 condició	 de	membre	
actiu.		
D’entre	els	membres	de	 la	Comissió	rectora,	aquesta	designarà	un	secretari,	amb	 les	
funcions	de	fe	pública	de	les	sessions.	
La	Comissió	Rectora	de	 l’ECAM	estarà	assistida	tècnicament	 i	administrativament	pel	
personal	de	la	FEEC	necessari	en	cada	moment.	
	



	

14.3.		Funcions	de	la	Comissió	Rectora	de	l’ECAM:	
a) Dirigir,	 coordinar	 i	 administrar	 qualsevol	 activitat	 desenvolupada	 amb	 les	

finalitats	contemplades	a	l’article	6	d’aquest	reglament.	
b) Mantenir	 els	 registres	 d’actes	 de	 les	 reunions,	 això	 com	 la	 base	 de	 dades	 de	

membres,	el	registre	de	diplomes	expedits	i	titulacions	convalidades		
c) Proposar	a	la	junta	de	la	FEEC	l’apertura	d’expedients	disciplinaris	als	membres	

per	garantir	el	compliment	del	present	reglament	i	la	legislació.		
d) Elaborar	la	memòria	anual	de	les	activitats	de	l'ECAM,	que	haurà	de	presentar	

als	 òrgans	 competents	 de	 la	 FEEC	 per	 a	 l’aprovació	 conjunta	 de	 la	Memòria	
federativa.	

e) Aprovar	 el	 projecte	 de	 liquidació	 de	 l'exercici	 econòmic	 vençut,	 integrat	 pel	
tancament	del	balanç	 i	 el	 compte	de	 resultats,	que	 s’haurà	d’elevar	a	 l’òrgan	
competent	de	la	FEEC,	per	a	la	seva	aprovació	conjunta.	

f) La	 creació	 d'òrgans	 complementaris,	 col·legiats	 o	 unipersonals,	 per	
desenvolupar	 	 les	 diferents	 àrees	 d'activitats	 i	 responsabilitats,	 establint	 la	
composició	i	les	normes	internes	de	funcionament.	

g) Proposar	a	 la	Junta	Directiva	de	 la	FEEC	el	nomenament	de	membres	d’honor	
de	l’ECAM.	

h) Aprovar	els	Plans	d’Estudis	de	cada	període	que	s’estableixi.	
i) Aprovar	el	pla	d'activitats	per	l'any	següent.	
j) Aprovar	 el	 projecte	 de	 pressupost	 de	 l'exercici	 econòmic	 següent,	 amb	 els	

informes	 reglamentaris,	que	s’haurà	d’elevar	a	 l’òrgan	competent	de	 la	FEEC,	
per	a	la	seva	aprovació	conjunta	amb	el	pressupost	federatiu.	

k) Aprovar	 les	propostes	de	modificació	del	Reglament	de	 l'ECAM,	que	 s’hauran	
d’elevar	als	òrgans	competents	de	la	FEEC.	

	
ARTICLE	15.	Funcionament	de	la	Comissió	Rectora	
La	comissió	es	reunirà	amb	caràcter	ordinari	o		extraordinari.	
15.1.	Serà	ordinària	 la	reunió	que	preceptivament	s'haurà	de	celebrar,	com	a	mínim,	
una	 vegada	 cada	 trimestre,	 a	 la	 qual	 s'hi	 podran	 sotmetre	 totes	 les	 qüestions	 de	
competència	de	la	comissió	que	es	relacionen	en	l'article	anterior.	La	periodicitat	i	data	
prefixada	 de	 les	 reunions	 ordinàries	 es	 fixarà	 en	 la	 primera	 sessió	 que	 celebri	 la	
comissió	rectora	en	cada	mandat.	
15.2.	 Seran	 extraordinàries	 totes	 les	 altres	 reunions	 que	 es	 celebrin	 en	 el	 decurs	 de	
l'any	que	no	tinguin	caràcter	ordinari.	
	
ARTICLE	16.	Convocatòries	de	les	reunions	
16.1.	 Les	 convocatòries	 de	 les	 reunions	 de	 la	 comissió	 rectora,	 tan	 ordinàries	 com	
extraordinàries	 correspondran	 al	 Director.	 Les	 extraordinàries	 es	 podran	 efectuar	
també	a	instàncies	de	la	Presidència	de	la	FEEC	o	d’una	tercera	part	dels	membres	de	
la	 comissió	 rectora.	 També	 podran	 sol·licitar	 una	 convocatòria	 de	 reunió	
extraordinària,	una	quarta	part	dels	membres	actius	de	l’ECAM,	amb	un	mínim	de	20,	
havent	d’assenyalar,	en	aquest	cas,	els	assumptes	competència	de	la	comissió	que	han	
de	 ser	 objecte	 de	 tractament	 i	 acompanyant	 a	 la	 petició	 la	 proposta	 o	 propostes	 a	
debatre	i	aprovar,	si	s’escau.	



	

16.2.	 Les	 convocatòries,	 sigui	 quina	 sigui	 la	 seva	 naturalesa	 s’hauran	de	 notificar	 als	
membres	de	la	Comissió	amb	una	antelació	mínima	de	15	dies	a	la	seva	celebració.	
Amb	 la	 convocatòria	 es	 trametrà	 als	 membres	 còpia	 de	 la	 informació	 relativa	 als	
assumptes	a	tractar.	Aquesta	còpia	podrà	ser	substituïda	per	enllaços	a	les	seus	digitals	
on	la	informació	estigui	disponible.	
16.3.	Correspondrà	al	Director	de	l’ECAM,	com	a	President	de	la	Comissió	Rectora,	 la	
formació	de	l’ordre	del	dia	de	les	sessions.	Sense	perjudici	d’això,	es	podran	presentar	
propostes	 d’acord	 a	 les	 reunions	 ordinàries	 per	 part	 dels	membres	 actius,	 sempre	 i	
quan	vinguin	subscrites	per	un	mínim	de	10	membres.	En	aquest	cas	s’haurà	d’aportar	
el	text	de	la	proposta	 i	 la	seva	justificació.	La	 inclusió	de	la	proposta	a	 l’ordre	del	dia	
serà	obligatòria	si	es	presenta	abans	de	la	convocatòria,	i	només	es	podrà	denegar	per	
la	direcció	de	forma	motivada.		
16.4.	Sessió	informativa	anual	de	la	comissió	rectora.	
El	Director	 convocarà	anualment	una	 reunió	de	 la	 comissió	 rectora	oberta	a	 tots	els	
membres	de	l’ECAM,	amb	la	finalitat	d’informar-los	de	les	activitats	de	l’Escola,	rebre	
suggeriments,	 queixes	 i	 propostes	 i	 fomentar	 l’intercanvi	 d’opinions	 i	 experiències	
entre	els	membres.	
La	sessió	oberta	anual	tindrà	lloc	durant	el	darrer	trimestre	de	l’any,	en	la	data	que	fixi	
el	director,	a	qui	correspondrà	també	la	determinació	de	l’ordre	del	dia	de	la	reunió	i	
del	règim	de	funcionament	de	la	sessió,	aspectes	dels	quals	s’informarà	els	membres	
amb	dret	d’assistència	amb	l’antelació	mínima	d’un	més	a	la	seva	celebració.	
16.5.	Acords	i	votacions	
Els	 acords	 de	 la	 comissió	 rectora	 es	 prendran	 per	 majoria	 simple	 dels	 assistents,	
exceptuant	aquells	casos	pels	que	el	Reglament	exigeixi	la	majoria	absoluta.	La	majoria	
absoluta	 serà	 la	 representada	 pels	 vots	 de	 la	 meitat	 més	 un	 del	 nombre	 total	 de	
membres	que	reglamentàriament	composen	la	comissió	rectora.	
El	dret	de	vot	és	personal	i	no	delegable.	
En	cas	d'empat,	el	vot	del	Director	serà	decisori.	
16.6.	Acta	de	les	reunions	
El	 Secretari	 aixecarà	 Acta	 de	 les	 reunions,	 amb	 constància	 de	 la	 data	 i	 hora	 d’inici	 i	
final,	relació	d’assistents,	acords	adoptats	 i	relació	succinta	de	les	 intervencions	quan	
se’n	demani	constància	a	l’acta..	
	
ARTICLE	17.	El	director/La	directora	
El/la	Director/a	de	l’ECAM	serà	el	Cap	de	l’Àrea	de	Formació	de	la	FEEC	nomenat	per	la	
seva	 Junta	Directiva	d’entre	un	dels	 seus	membres,	d’acord	amb	el	que	disposen	els	
estatus	federatius.	
	
ARTICLE	18.	Funcions	del/la	Director/a	
Amb	caràcter	enunciatiu	i	no	limitatiu,	el	Director	tindrà	les	següents	funcions:	

a) La	representació	de	l'ECAM	davant	de	tercers,	per	delegació	de	la	FEEC.	
b) L'execució	dels	acords	de	la	comissió	rectora.	
c) La	convocatòria	de	les	reunions	de	la	comissió	rectora,	la	fixació	del	seu	ordre	del	

dia	i	la	seva	presidència.	
d) La	 creació	d'òrgans	 complementaris	de	 la	 comissió	 rectora,	 	de	 la	pròpia	 Junta	

Directiva,	 en	 forma	 de	 comissions,	 seccions	 o	 similars,	 per	 desenvolupar	 de	



	

manera	especialitzada	les	diferents	àrees	d'activitats	i	responsabilitats,	establint	
la	composició	i	les	normes	internes	de	funcionament.	

e) Dirimir,	amb	el	seu	vot	de	qualitat,	 l'empat	en	qualsevol	votació	de	 la	comissió	
rectora.	

f) La	 direcció	 administrativa	 de	 l'ECAM,	 fixant	 l'organigrama	 funcional,	 amb	 les	
estructures	 internes	 i	 de	 recursos	 humans	 per	 a	 la	 gestió,	 el	 seguiment	 i	 el	
control,	en	coordinació	amb	els	òrgans	competents	de	la	FEEC.	

g) La	fixació	de	la	política	i	dels	objectius	de	les	activitats	de	l'ECAM.	
h) Els	 actes	 de	 disposició	 econòmica,	 quan	 s’escaiguin,	 per	 delegació	 dels	 òrgans	

competents	de	la	FEEC,	així	com	el	seguiment	i	control	comptable	de	l'ECAM.	
i) Elaborar	el	projecte	de	pressupost	anual.	
j) Elaborar	el	projecte	de	Memòria	anual.	
k) Expedir	i	signar	els	títols,	les	credencials	i	les	validacions	anuals.	
l) Adoptar	 les	 decisions	 que	 corresponguin	 a	 la	 comissió	 gestora	 en	 cas	

d’acreditada	urgència.	
	
ARTICLE	19.	Durada	del	mandat	
El	mandat	de	la	Comissió	Rectora	i	del	Director	seran	simultanis	al	de	la	Junta	Directiva	
de	la	FEEC	i	tindran	una	durada	de	quatre	anys,	amb	les	possibilitats	de	reelecció	que	
s’estableixin	als	Estatuts	de	la	FEEC.	
	
ARTICLE	20.	Cessament	del	Director	
El	Director	de	l'ECAM	cessarà	del	càrrec	per	qualsevol	dels	motius	següents:	

a) Dimissió	
b) Renúncia	voluntària	
c) Cessament	per	part	de	la	Junta	directiva	de	la	FEEC.	
d) Pèrdua	de	la	condició	de	federat.	

	
ARTICLE	21.	Designació	dels	membres	de	la	comissió	rectora	
21.1.	Els	membres	de	 la	Comissió	Rectora	de	 l'ECAM	seran	nomenats	pel	Director/a,	
un	cop	aquest	hagi	estat	elegit,	d’acord	amb	els	criteris	de	representativitat	establerts	
a	l’article	14.2	d’aquest	reglament	i	hauran	de	ser	ratificats	per	la	Junta	Directiva	de	la	
FEEC.	
21.2.	 Per	 que	 una	 persona	 pugui	 ser	 nomenada	membre	 de	 la	 Comissió	 Rectora	 de	
l'ECAM,	 a	 més	 de	 la	 representativitat	 sectorial	 esmentada,	 haurà	 de	 complir	 els	
següents	requisits:	

a) Ser	major	d'edat	i	estar	en	ple	ús	dels	drets	civils.	
b) Ser	membre	actiu	de	l'ECAM.	
c) Tenir	una	antiguitat	mínima	de	dos	anys	com	a	membre	ordinari	en	el	moment	

de	la	nominació.	
d) No	tenir	suspesa	la	condició	de	membre	en	el	moment	de	la	nominació.	
e) No	 haver	 estat	 sancionat	 disciplinàriament	 per	 la	 FEEC,	 dins	 dels	 deu	 anys	

anteriors	a	la	nominació.	
	
	
	



	

ARTICLE	22.	Cessament	dels	membres	de	la	comissió	rectora	
Els	membres	de	la	comissió	rectora	cessaran	per:	

a) Dimissió.	
b) Extinció	del	mandat	
c) Cessament	 per	 part	 del	 Director	 que	 exposarà	 els	motius	 i	 tindrà	 l’aprovació	

prèvia	de	la	junta	directiva	de	la	FEEC.	
d) Pèrdua	de	la	condició	de	federat.	
e) Pèrdua	de	la	condició	de	membre	actiu.		

	
ARTICLE	23.	Representació	territorial	
La	Direcció	podrà	nomenar	una	representació	territorial	de	 l’ECAM	que	tindrà	com	a	
missió	la	comunicació	entre	l’Escola	i	les	entitats	i	clubs	en	tots	dos	sentits.		
	 	
	

CAPÍTOL	QUART:	DELS	RÈGIMS	ECONÒMIC,	DISCIPLINARI	I	DOCUMENTAL	
	
ARTICLE	24.	Règim	econòmic	
24.1.	 Els	 recursos	econòmics	de	 l’ECAM	estan	 constituïts	per	 l’aportació	de	 fons	per	
part	de	la	FEEC,	en	funció	de	la	qual	s’elaborarà	la	proposta	de	pressupost	anual.	
24.2.	 Atesa	 la	 naturalesa	 jurídica	 de	 l’ECAM	 com	 a	 òrgan	 tècnic	 de	 la	 FEEC,	
correspondrà	 als	 òrgans	 competents	 en	 matèria	 econòmica	 de	 la	 Federació,	 la	
recaptació	i	gestió	de:	

a) Els	drets	d'inscripció	i	les	matrícules	que	puguin	establir-se	per	a	la	participació	
en	els	diversos	cursos	i	activitats.	

b) Les	aportacions	d'organismes,	entitats	o	particulars,	ja	siguin	de	caràcter	oficial	
o	privat.	

c) Qualsevol	altre	recurs	que	es	pugui	generar	de	resultes	de	les	activitats	pròpies	
de	 l’ECAM,	 d'acord	 amb	 la	 normativa	 vigent,	 així	 com	 tots	 aquells	 que	 se	 li	
atribueixin	per	disposició	legal	o	conveni.	

24.3.	 L'ECAM	 destinarà	 la	 totalitat	 dels	 recursos	 assignats	 a	 la	 consecució	 dels	 fins	
propis	dels	seu	objecte.	
24.4.	La	comptabilitat	de	 l'ECAM	quedarà	reflectida	al	 llibre	de	registre	corresponent	
on	hi	figuraran	els	ingressos	i	despeses	amb	detall	de	la	seva	procedència	o	destinació.	
	
ARTICLE	25.	Règim	disciplinari	
Qualsevol	 infracció	 comesa	 per	 un	membre	 serà	 resolta	 pel	 Comitè	 de	 Competició	 i	
Disciplina	Esportiva	de	la	FEEC.	En	cas	de	discrepància	amb	els	acords	d’aquest	Comitè	
o	amb	les	decisions	dels	òrgans	electorals	s’haurà	de	recórrer	al	Comitè	d’Apel·lació	de	
la	FEEC.		
Qualsevol	discrepància	amb	els	acords	del	Comitè	de	Competició	i	Disciplina	Esportiva,	
contra	 els	 acords	 definitius	 adoptats	 en	 matèria	 disciplinaria	 esportiva	 pels	 òrgans	
competents	 dels	 membres	 de	 la	 FEEC	 i	 contra	 les	 decisions	 dictades	 pels	 òrgans	
electorals	dels	membres	esmentats	serà	resolta	pel	Comitè	d’Apel·lació	de	la	FEEC.		
	
	
	



	

ARTICLE	26.	Règim	documental	
26.1.	Registre	de	membres	
Consistirà	 en	 un	 registre	 per	 sistema	 informàtic,	 on	 s'inscriuran	 els	 membres	 de	
l'ECAM.	
En	el	registre	de	membres,	figuraran	les	dades	següents:	

a) Nom	i	cognoms.	
b) Número	del	Document	Nacional	d'Identitat.	
c) Data	de	naixement.	
d) Adreça.	
e) Telèfon.	
f) Adreça	electrònica.	
g) Categoria.	
h) Especialitat/s.	
i) Data	d'ingrés.	
j) Condició.	
k) Data	de	cessament	(si	s'escau).	
l) Observacions.	

En	l'apartat	d'observacions,	es	faran	constar	les	següents:	
a) Càrrecs	 que	 hagi	 ocupat	 el	 membre	 en	 la	 Junta	 Directiva	 o	 en	 els	 òrgans	

col·laboradors,	així	com	la	duració	del	seu	mandat.	
b) Les	sancions	disciplinàries	fermes	que	se	li	hagin	imposat.	
c) Les	suspensions	de	la	condició	de	membre	i	la	duració	de	les	mateixes.	
d) Totes	aquelles	consideracions	que	siguin	d'interès.	

26.2.	Llibre	d'Actes	de	la	Comissió	Rectora	
És	el	llibre	format	per	les	actes	de	les	reunions	de	la	Comissió	rectora	
En	les	actes,	numerades	cronològicament,	hi	haurà	de	figurar:	

a) Data	i	lloc	de	la	reunió.	
b) Assistents.	
c) Ordre	del	Dia.	
d) Acords	adoptats.	

26.3.	Llibre	d'actes	dels	cursos	de	titulació	
És	 el	 llibre	 format	per	 les	 actes	 amb	 les	qualificacions	 finals	 dels	 cursos	de	 titulació,	
numerades	cronològicament.	

a) Relació	del	professorat	especificant	les	matèries	impartides.	
b) Informe	del	desenvolupament	de	l'activitat.		
c) Balanç	econòmic	de	l'activitat.	
d) Valoracions	de	l'activitat	i	del	professorat	per	part	dels	participants,	si	s'escau.	
e) Còpia	de	la	convocatòria.	

26.4.		Arxiu	de	Certificats	expedits	
És	un	arxiu	on	hi	quedarà	dipositada	una	còpia	de	tots	els	certificats	emesos.	
26.5.	Arxiu	de	Correspondència	
És	un	arxiu	on	hi	quedarà	dipositat	cronològicament	el	correu	de	sortida	i	d'entrada	de	
l'Escola.	
	
	
	



	

CAPÍTOL	CINQUÈ:	DE	LA	REFORMA	I	APROVACIÓ	DEL	REGLAMENT	
	
ARTICLE	27.	Reforma	i	aprovació	del	Reglament	
27.1.	El	Reglament	de	l'ECAM	únicament	podrà	modificar-se	parcial	o	íntegrament	per	
acord	de	la	Junta	Directiva	de	la	FEEC,	per	iniciativa	pròpia	o	a	proposta	de	la	Comissió	
Rectora,	en	el	primer	cas,	amb	audiència	d’aquesta.	Qualsevol	modificació	o	reforma	
haurà	de	ser	ratificada	per	l’Assemblea	de	General	de	la	FEEC.	
27.2.	 La	 proposta	 de	 modificació	 reglamentària,	 ja	 sigui	 per	 iniciativa	 de	 la	 Junta	
Directiva	 de	 la	 FEEC,	 ja	 sigui	 per	 iniciativa	 de	 la	 comissió	 rectora,	 podrà	 tenir	 el	 seu	
origen	en	una	petició	raonada	dels	membres	actius	de	l’ECAM	que	representin,	com	a	
mínim,	el	40%	del	total	de	membres.		
27.3.	La	proposta	de	modificació	a	instàncies	de	la	comissió	rectora	s’haurà	d’acordar	
per	majoria	absoluta	dels	seus	membres.	
	

ALTRES	DISPOSICIONS	
	
DISPOSICIÓ	DEROGATÒRIA	
Amb	l'aprovació	del	present	Reglament	queda	derogat	qualsevol	Reglament	anterior.		
	
DISPOSICIÓ	FINAL	
El	 present	 Reglament	 entrarà	 en	 vigor	 el	 dia	 següent	 de	 la	 seva	 ratificació	 per	
l’Assemblea	General	 de	 la	 FEEC	 i	 serà	 objecte	 de	 publicació	 al	web	 corporatiu	 de	 la	
Federació.	
	

ANNEXES	
	
ANNEX	1.	TITULACIONS	DELS	MEMBRES	DE	L’ECAM	
	
Titulacions	expedides	per	la	pròpia	Escola:	

- Instructor/a	d’Alpinisme.	
- Instructor/a	d’Escalada.	
- Instructor/a	d’Esquí	de	muntanya.	
- Instructor/a	d’Excursionisme.	
- Instructor/a	de	Descens	de	Barrancs.	

	
Titulacions	expedides	pel	Departament	d’Ensenyament	de	la	Generalitat	de	Catalunya:	

- Tècnic/a	esportiu/iva	en	alta	muntanya.	
- Tècnic/a	esportiu/iva	en	escalada.	
- Tècnic/a	esportiu/iva	en	muntanya	mitjana.		
- Tècnic/a	esportiu/iva	en	descens	de	barrancs.	
- Tècnic/a	esportiu/iva	superior	en	escalada.	
- Tècnic/a	esportiu/iva	superior	en	alta	muntanya.	
- Tècnic/a	esportiu/iva	superior	en	esquí	de	muntanya.	
	
El	present	Reglament	ha	estat	aprovat	per	la	Junta	Directiva	de	la	FEEC	en	la	reunió	
efectuada	el	10	de	novembre	de	2016.	


