Normativa per l’adjudicació de subvencions pel reequipament
de barrancs
1. En què consisteix la subvenció esmentada?
El Comitè de Barrancs de la FEEC té encomanada la funció d’adjudicar la
subvenció per el reequipament o equipament de barrancs, per diferents motius
(els quals figuren en la normativa de reequipament de Descens de Barrancs).
Aquesta subvenció la demanaran els equipadors que seran avalats pel seu club
o directament pel Comitè de Barrancs.
Aquesta subvenció engloba tot el que s’ha de menester per un equipament,
com serien:
a. Màquina de tal.ladrar i llurs accessoris.
b. Suport tècnic del Comitè de Barrancs.
c. Assessorament tècnic del Comitè de Barrancs.
d. Material per l’equipament (ancoratges).
2.

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció.

Poden sol·licitar aquesta subvenció:
•
•

Entitats Federades (FEEC).
Esportistes federats avalats pel seu club o pel Comitè (aportant C.V.
personal).

Existeix un model de sol·licitud, anomenat dossier de reequipament, el qual
caldrà emplenar per tal de que el Comitè pugui valorar la sol·licitud i donar-li el
vist-i-plau.
Aquest document consta de dues parts, una primera part que consistirà en
la proposta de reequipament (a omplir per part del reequipador i a presentar al
Comitè) i una segona part que serà la memòria oficial del reequipament.
Aquest document és considerat pel Comitè de Barrancs com un treball, és una
eina i un document que passarà a formar part de l’arxiu del Comitè, per
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actualitzar la informació dels barrancs, i tot el que això implica (normativa de
reequipament).

3.

Calendari anual.

Les dades de recepció de les propostes resta obert durant TOT l’ any. Sempre
es valoraran les primeres sol·licituds rebudes (i que el Comitè hagi aprovat
prèviament) per sobre de les darreres. Així s’ agilitzarà la entrega de material i
la disponibilitat del Comitè de Barrancs.
El Comitè disposarà de material per els reequipaments de l’any en curs, si
s’exhaurís aquest, es faria una comanda d’urgència, i si no passaria a l’any
següent.
El termini de la resolució de les propostes rebudes es donarà en el termini d’un
mes des de la data de recepció d’aquesta.
Els equipaments es faran al llarg de l’any.
4.

Memòries dels reequipaments i terminis de presentació.

Els esportistes avalats o les Entitats hauran de presentar una memòria de
l’equipament, un cop finalitzada l’actuació feta al barranc, sent aquesta el
tancament del DOSSIER de reequipament.
Totes aquestes memòries les gestionarà el Comitè en l’any en curs per
elaborar la memòria general del Comitè de Barrancs.
5. Normativa de reequipament del Comitè de Descens de Barrancs.
Tot reequipament que es faci aprovat per el Comitè de Barrancs haurà de
complir totalment aquesta normativa.
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NORMATIVA DE REEQUIPAMENT
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CRITERIS DE REEQUIPAMENT
On reequipem?
Reequipem a tots els barrancs de la comunitat autònoma de Catalunya, podent
col·laborar en reequipaments amb altres federacions autonòmiques que ho
sol·licitin al Comitè de Barrancs de la FEEC.
Quins barrancs reequipem?
El Comitè de Barrancs de la FEEC reequiparà els barrancs que ho requereixin,
en funció de: freqüentació d’esportistes, utilització per a escola i docència
(ECAM), ús en competició i per demanda creixent dels esportistes.
Tot això seguint unes prioritats marcades pel Comitè i pels esportistes.
El model d’actuació en els reequipaments serà, com s’ ha comentat abans, la
comunitat autònoma de Catalunya podent traspassar l’autonomia per motius de
col·laboració amb altres federacions.
Què i com reequipem?
És molt important saber que el Comitè reequipa mitjançant els esportistes els
projectes de reequipament aprovats pel mateix Comitè. No sobre equipem, a
no ser que per motius especials, ECAM, es demani el contrari.
Reequipem instal·lacions o capçaleres de ràpel que per motius varis estan
malmeses, mal instal·lades, defectuoses en la seva instal·lació inicial, s’han
destrossat en crescudes, etc.
De la mateixa manera reequiparem passamans e instal·lacions
complementaries quan faci falta. Tan sols reequiparem els anclatges, mai els
unirem amb corda, sirga,etc.
Els reequipaments es faran tenint molt en compte, el tipus de roca, la seva
qualitat, roçament de la corda, crescudes del riu, etc., i tot allò que afecti a
l’anclatge definitiu.
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Cada riu i cada instal·lació té les seves peculiaritats, per tant s’han de tractar
com a tals. Cada reequipament és diferent l’un de l’altre.
Quin material col·loquem?
Col·loquem exclusivament ancoratges del tipus químic amb resina.
Col·loquem dos químics amb dues argolles en les capçaleres dels ràpels, no
unim mai aquests ancoratges, de la mateixa manera no deixem muntats els
passamans, i tot això per tal de que en possibles crescudes la pressió exercida
sobre aquestes unions no malmeti l’ancoratge en sí.
Col·locarem un tercer ancoratge de seguretat abans del ràpel per utilitzar-lo
com a instal·lació d’aproximació al ràpel.
Quan fem els forats pel químic, “avellanarem” el forat per tal que el químic
quedi ben col.locat.
Quines persones equipen?
L’equipador pot ser qualsevol esportista federat que hagi complimentat
correctament el dossier de reequipament, i que demostri tenir algun tipus de
currículum en l’activitat. El mateix Comitè de Barrancs pot reequipar barrancs
segons les necessitats tractades en els punts anteriors.
Durant els reequipaments hi haurà un membre del Comitè de Descens de
Barrancs per tal de supervisar el procés. Aquestes dues persones faran el
dossier de tancament de l’ equipament del barranc.
Quin temps dediquem a reequipar?
Totes les feines derivades del Comitè de Barrancs son merament altruistes, i
això significa, que tots els reequipaments es fan en temps lliure i personal,
dedicant-lo al Comitè de Barrancs.
El Comitè de Barrancs aportarà la màquina de taladrar en funció de la seva
disponibilitat.
Quina col·laboració demanem dels esportistes?
Demanem que els esportistes reequipin tan sols en cas de necessitat o
emergència, essent conscients del que i com reequipen.
Que els esportistes informin al Comitè de Barrancs de les possibles actuacions
en instal·lacions defectuoses i que considerin que s’haurien de reequipar
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Com gestionem les sol·licituds de reequipament?
Els esportistes o equipadors cal que omplir el dossier de reequipament,
dissenyat per aquest fet, per tal de poder obtenir la subvenció de material. Cal
presentar un dossier per reequipament. No s’ acceptaran sol·licituds de varis
reequipaments en només un dossier.
Una vegada aquest dossier i el CV de l’ esportista estan en poder del Comitè
de Barrancs, serà aquest qui decidirà donar el vist i plau a l’equipador per tal d’
accedir a la subvenció de material i al reequipament.
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DOSSIER DE REEQUIPAMENT
DE
DESCENS DE BARRANCS
a) Entitat que sol·licita el reequipament:
___________________________________________________________________
b) Equipador/s que sol·licita/en el reequipament:
Nom:
Cognoms:
Llicència nº:
Entitat que avala el reequipament:__________________________________________
c) Zona o lloc del reequipament
(descripció):________________________________________________________
___________________________________________________________________
d) Nom i numeració del barranc a reequipar:
NOM:____________________________________________________
Numeració catalogada/codi:__________________________________

e) Materials necessaris per dur a terme el reequipament:
Nº de químics inox. AISI 316. 10 x 100
______
Nº de químics inox. AISI 316. 10 x 100 amb dues anelles 10 diam ______
Nº de químics inox. AISI 316. 12 x 120
______
Nº de químics inox. AISI 316. 12 x 120 amb dues anelles 10 diam ______
Altres materials (especificar)______________________________________
_____________________________________________________________
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f) Argumentació del reequipament (marqueu amb una X i adjuntar breu
descripció):
Trencament o arrencament.
Precarietat.
Interès esportiu:
Assiduïtat d’esportistes o empreses.
Protecció Civil.
Docència

__
__

__
__
__

Altres motius
(especificar):_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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