Reglament Bàsic d’Ús del Rocòdrom Municipal, situat en el Poliesportiu
Municipal.
NORMES D’UTILITZACIÓ
Objecte del reglament
Article 1.- L’objecte d’aquestes Normes d’Utilització, és la regulació de l’ús
específic del Rocòdrom Municipal.
Article 2.- És obligació de les entitats i les escoles usuàries el donar a conèixer
i fer complir aquest reglament als seus usuaris.
Article 3.- La gestió d’aquesta instal·lació es realitza de forma directa per part
de la Regidoria d’Esports. No obstant això la Regidoria podrà establir convenis
amb una o més entitats locals, per a les funcions tècniques i esportives
especialitzades.
Usuaris
Article 4.- Són usuaris del Rocòdrom Municipal les entitats i els particulars que
utilitzen aquestes instal·lacions per a la pràctica esportiva i, excepcionalment,
per a altres activitats que s’hi autoritzen.
Article 5.- L’edat mínima per poder fer ús del rocòdrom és de 18 anys, si bé els
menors podran utilitzar-lo sempre que vagen acompanyats per un tècnic
qualificat o persona responsable.
Article 6.- Els usuaris disposaran d’un cartell al costat del rocòdrom on es
podrà llegir, de forma clara, les següents indicacions que s’hauran de tenir en
compte abans de començar l’activitat:
1. Aquesta és una instal·lació esportiva dissenyada per a la pràctica de
l’escalada i les seves modalitats. Només pot ser utilitzada per aquesta
activitat.
2. L’escalada és un esport que pot comportar un risc per l’usuari/a i per
practicar-lo cal estar convenientment equipat i format, o tutelat per un o
una tècnic.
3. La utilització d’aquesta instal·lació per part de menors d’edat requereix
la presència d’un adult responsable.
4. Tota persona adulta ha d’assumir el risc que comporta aquesta
pràctica esportiva.

5. L’Ajuntament de Pedreguer no es fa responsable de les
conseqüències de la utilització incorrecta d’aquesta instal·lació.
6. Per a més informació cal que us adreceu l’Oficina d’Esports en la
Casa de Cultura.
Ús del Rocòdrom Municipal
Article 7.- L’encarregat de la instal·lació sols permetrà l’accés i l’ús de l’espai
esportiu a les persones i grups autoritzats. Els usuaris hauran d’anar
degudament equipats, amb la indumentària esportiva corresponent.
Article 8.- Per accedir a l’ús del rocòdrom, els particulars hauran de disposar
de:
- Llicència federativa per a la practica de l’escalada.
- Una assegurança mèdica individual per a cada esportista.
Si és una entitat esportiva la que farà ús de la instal·lació, haurà de disposar
d’una assegurança de Responsabilitat Civil.
Quan hi haja una activitat organitzada per una entitat esportiva, deurà aportar
un monitor qualificat mitjançant la titulació oficial escaient, per cada grup de 6
esportistes o superior si així ho requereix el col·lectiu. No es podrà accedir al
rocòdrom sense la presència de l’esmentat monitor/a qualificat/da. Aquesta
persona serà la responsable de vetllar pel bon ús, per la seguretat dels usuaris
i de les usuàries i per la dinamització de l’activitat.
Article 9.- El rocòdrom establirà un horari d’utilització, l’un per a convenis amb
entitats esportives locals i l’altre per a esportistes individuals.
Fora de l’horari esmentat no s’admetran usos individuals i pels col·lectius serà
preceptiva l’autorització expressa de la Regidoria d’Esports.
Ús de la paret, els ancoratges i les preses
Article 10.- Només es podrà utilitzar la instal·lació amb material homologat i
indumentària adequada, que haurà d’aportar l’usuari i roba esportiva.
Article 11.- La instal·lació NO disposa de material bàsic per a la pràctica de
l’escalada: EPI (Equip de Protecció Individual) ni cordes. Aquest material ha
d’anar a compte de l’usuari/a.
Article 12.- Es recomana:
- Recollir-se el cabell i desfer-se d’objectes personals com arracades, braçalets,
penjolls...
- L’ús de casc homologat per a l’escalada.
- Despenjar-se, sempre que siga possible, de les reunions fixes i, quan no ho
siga, amb dos punts d’assegurament passats.
- No utilitzar el rocòdrom en solitari.
Article 13.- Queda prohibit:
- Alterar els elements de la paret, les preses, els ancoratges, etc...
- Escalar amb calçat inadequat o descalç.
- Superar l’alçada de les reunions fixes del rocòdrom.

- Usar els punts d’assegurament com a preses.
- Escalar amb un ferida oberta que pugui sagnar.
- Despenjar-se d’un sol punt d’assegurament.
- Utilitzar dos o més escaladors/res, simultàniament, la mateixa via en diferents
cordades.
- El creuament de cordes de diferents parelles d’escaladors.
- Despenjar-se d’una reunió fixa que estiga utilitzant una altra cordada.
- Escalar sense corda a més de 2 metres d’alçada i/o per baix d’un altre
escalador/a.
Article 14.- Són obligacions dels usuaris:
- Estar en possessió de la llicència federativa, de l’any en curs, pels esportistes
i les esportistes individuals o una assegurança suficient pels usuaris i per les
usuàries dels usos col·lectius.
- Adoptar la totalitat de mesures de seguretat necessàries per a la pràctica
d’aquest esport.
- Minimitzar al màxim els riscos i complir la totalitat de les normes de seguretat
exigides per la normativa reguladora d’aquesta especialitat esportiva.
- Utilitzar adequadament l’equip d’escalada, que haurà de ser homologat
segons codi UIIA i exclusiu per a la pràctica de l’escalada esportiva.
- Mosquetonejar tots els punts d’assegurament.
- A l’escalada en solitari, assegurar-se mitjançant mecanismes homologats i
amb l’acreditació CE, i sempre amb la corda per dalt.
- Si s’escala sense formar part d’un curset o activitat monitoritzada, conèixer les
tècniques específiques d’escalada que permeten desenvolupar l’activitat amb
tota seguretat.
- A l’escalada en “top-rope”, s’haurà d’afegir un mosquetó de seguretat a la
reunió fixa. El mosquetó de la reunió únicament s’ha d’utilitzar per despenjar
l’últim escalador.
- No superar la primera línia d’assegurança sense tenir posat l'EPI (Equip de
Protecció Individual), i sense estar correctament encordat.
- És obligatori la utilització del "gri-gri" o similar. Aquest es posarà sempre
directament a l’anell central de l’arnès amb un mosquetó de seguretat.
- La zona de caiguda ha de mantenir-se lliure.
Responsabilitat
Article 15.- La responsabilitat objectiva de l’Ajuntament de Pedreguer es
limitarà al funcionament normal de la instal·lació i no abastarà, en cap cas, les
lesions degudes al comportament, voluntari o involuntari, de l’usuari/a, a la
seva imperícia o temeritat o a la inadequació del material per ell/a emprat.
L’Ajuntament de Pedreguer tampoc no respondrà dels danys derivats de la
inadequació física o psíquica de l’usuari.

