
REGLAMENT BÀSIC D'ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ DEL ROCÒDROM.

CAPÍTOL PRELIMINAR
Exposició de motius i definició

S'estableix  aquest  reglament  amb  l'objecte  de  regular  la  utilització  del  Rocòdrom 
instal·lat a les instal·lacions esportives municipals del Polivalent Municipal de Caldes de 
Malavella.

El  Rocòdrom  instal·lat  dins  del  polivalent  Municipal  de  Caldes  de  Malavella  és  
propietat municipal,  dedicat a la pràctica esportiva de l'escalada, amb inclusió dels 
serveis complementaris i espais reservats, així com els béns mobles destinats al mateix 
objecte i adscrits de manera permanent a la instal·lació.

CAPÍTOL I
Normes generals
El rocòdrom es destinarà fonamentalment, a les pràctiques següents:

 Escalada i Boulder.

Podran fer ús d’aquesta instal·lació els usuaris següents: 

1. Usuaris  que estiguin associats  al Centre Excursionista de Caldes de Malavella. 
2.  Usuaris  provinents  de  programes  propis  de  la  Regidoria  d’Esports  o  centres 
educatius del municipi.
3. Usuaris provinents d'entitats esportives, juvenils o culturals del municipi, canalitzats 
per la Regidoria d’Esports.

CAPÍTOL II
Sobre els  horaris   d'autorització de  l’activitat 

L’horari d’utilització del rocòdrom serà sempre prèvia reserva:

1.-  De les 17h a les 22 h. de dilluns a divendres. Dissabte de 10h a 13 h. i 16h a 20:00h.

2.-  Diumenges i  festius de 9:00h a 13:00h, sempre que les instal·lacions  esportives  
estiguin obertes.

3.- Els festius, vacances escolars de Nadal i vacances escolars de Setmana Santa quan 
la instal·lació romangui tancada no es podrà utilitzar el rocòdrom.

4.-Els mesos de Juliol i Agost els horaris d’utilització seran de  dilluns a divendres de les 
9h a 13h i 16h a 20h. 



5.- Fora d’aquests horaris la instal·lació es podrà utilitzar puntualment per a activitats  
grupals  (cursos  i  altres  esdeveniments)  prèvia  sol·licitud i  autorització de Regidoria 
d’Esports.

CAPÍTOL III
Normes Específiques d'Ús

.- Per poder fer ús del rocòdrom s’ha d’estar en possessió de la llicència de la FEEC de 
l’any en curs en les modalitats C,D ó E. 

.-Podran fer ús del rocòdrom els menors de 18 anys amb llicencia  acompanyats del  
pare/mare/tutor o acompanyats d’un adult responsable en possessió de la llicència de 
la FEEC de l’any en curs en les modalitats C o superior.     O bé podran utilitzar-lo  
acompanyats  d’un  tècnic  qualificat  amb  autorització  paterna.  En  aquest  cas  es 
demanarà un document acreditatiu a la persona acompanyant. 

.-Podran fer  ús  del  rocòdrom els  menors  de  18  anys  quan formin  part  d’un  grup 
organitzat  amb tècnics qualificats  (Sempre amb un monitor qualificat  mitjançant la 
titulació oficial escaient, per cada grup de 6 esportistes o superior si així ho requereix 
el  col·lectiu.  )  i  disposin de l’autorització paterna i  assegurança corresponent per a 
l’activitat.  
 
.-  El volum màxim d’utilització serà de 3 persones per cordada (1 escalant i 2 a terra 
realitzant tasques de suport i/o assegurament).  Tenint en compte que el  rocòdrom 
consta de 6 vies d’escalada, 4 equipades amb xapes i 2 sense xapes, l’aforament màxim 
del rocòdrom és de 18 persones. Aquest aforament solament serà permès en cas de 
cursos i activitats formatives regulades. En els casos d’ús particular l’aforament queda 
limitat  a 9 persones (3 escalant i 6 a terra).

.- Per poder accedir  a la instal·lació, prèviament s’ha de passar per les oficines del 
pavelló per tal d’identificar-se com a usuari amb reserva prèvia. 
Tanmateix  ,cada  usuari  haurà  de deixar  en  dipòsit  al  personal  de  recepció  la  seva 
llicència federativa corresponent que li serà retornada un cop finalitzi la seva activitat . 

.-Si s’escala sense formar part d’un curset o activitat monitoritzada, s’han de conèixer 
les tècniques específiques d’escalada que permetin desenvolupar l’activitat amb tota 
seguretat. Per aquest motiu es farà signar al practicant (amb les seves dades personals)  
un document en el que reconegui conèixer aquestes tècniques.
La  primera  vegada  que  accedeixi  a  la  instal·lació  l’usuari  haurà  signar  el  full  de 
responsabilitat.

.- El conserge  de la instal·lació assignarà el vestidor per canviar-se de roba. 



.- El recinte del rocòdrom estarà tancat i amb l’accés restringit i només podrà accedir  
qui vagi a practicar l’escalada, sense perjudici de l’assistència de públic, més enllà dels  
límits exteriors del recinte. 

CAPÍTOL IV
Drets i deures dels usuaris

1 .- Al costat del rocòdrom  s’instal·larà un cartell on  s’informarà de forma clara, sobre 
les    indicacions  que  s'hauran  de  tenir  en  compte  abans  de  començar  l'activitat, 
següents:

.- 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.
.- L'escalada és un esport que pot comportar un risc per l'usuari i per practicar-lo cal 
estar convenientment equipat i format, o tutelat per un tècnic..
.- La utilització d'aquesta instal·lació per part de menors d'edat requereix la presència 
d'un adult responsable.
.- Tota persona adulta ha d'assumir el risc que comporta aquest esport.
.-  El  titular  no  es  fa  responsable  de  les  conseqüències  de la  utilització  incorrecta 
d'aquesta instal·lació.
.- Per a més informació cal que us adreceu a: Regidoria d’Esports.
.- En cas d'accident truqueu al telèfon d'emergències: 112 i/o Policia Local

2.  Es  recomana recollir-se el  cabell  i  desfer-se d’objectes  personals  com arracades 
grosses, braçalets, penjolls, etc. 

3.  No es permet menjar i usar envasos de vidre dins del recinte. 

4. No es permet escalar amb una ferida oberta que pugui sagnar. 

5. No està permès escalar amb el tors nu. 

6. No està permès aparcar bicicletes a l’interior del recinte del rocòdrom. 

7. No està permès transitar per la zona superior de la zona de desplom, únicament es 
podrà fer per la zona destinada a tal efecte. 

8. No està permès canviar-se de roba en el recinte del rocòdrom. 

9. No es permet fumar a la zona del rocòdrom. 

10. Dins del recinte del rocòdrom només es podrà practicar l’activitat pròpia d’ aquesta 
instal·lació  d’Escalada i Boulder. 



11.  Només  es  podrà  utilitzar  el  rocòdrom  amb  el  material  i  indumentària  propi  i 
adequats (peus de gat, corda dinàmica, arnés d’escalada, autoblocant, cintes exprés, 
roba esportiva, etc... )  

12. Es recomana la utilització del casc homologat per a l’escalada. 

13.- Es recomana no fer ús del rocòdrom en solitari. 

14.- En cas  d’escalada en solitari,  és  obligatori  assegurar-se mitjançant  mecanismes 
homologats i amb l’acreditació CE, i sempre amb la corda per dalt. 

15.- Es recomana que per a la iniciació a l’esport de l’escalada en rocòdrom, s’accedeixi  
amb alguna persona experta. 

16.- La zona de “boulder” (sense corda) o l’escalada d’escalfament, pot practicar-se fins  
a  l’alçada  marcada  amb  una  línia,  i  sempre  sense  sobrepassar  el  primer  punt 
d’assegurança.

17.- És obligatori mosquetonejar tots els punts d’assegurança de la via. 

18.- És obligatori la utilització del grigri com a mesura de seguretat, no es considerarà el  
“vuit” com a un element de seguretat vàlid. 

19.- No es permet canviar preses de lloc ni emportar-se-les. 

20.- No es permet alterar els elements de la paret, com ara les preses, etc. 

21.- No es permet superar l’alçada de les reunions fixes del rocòdrom. 

22.- No es permet, utilitzar els punts d’assegurament com a preses. 

23.- No es permet que dos o més escaladors facin ús simultàniament de la mateixa via 
o en diferents cordades. 

24.- Es recomana despenjar-se , sempre que sigui possible , de les reunions fixes, i quan 
no ho sigui, amb dos punts d’assegurament passats. 

25.- No es permet despenjar-se d’un sol punt d’assegurament (xapa) 

26.- No es permet el creuament de cordes de diferents cordades d’escaladors. 



27.-  No  es  permet  despenjar-se  d’una  reunió  fixa  que  estigui  utilitzant  una  altra 
cordada. 

28.- No es permet escalar per sota d’un altre escalador. 

29.-  Estant  assegurat  des  de  dalt  ,no  està  permès  fer  balancí  (córrer  per  la  paret 
d’escalada d’un costat a l’altre del rocòdrom) 

30.- Qualsevol anomalia o desperfecte del rocòdrom, observat per l’usuari, haurà de 
ser comunicat el més aviat  possible a:, telèfon tècnic d’esports (670062315), telèfon 
del  bidell  del  pavelló  (669292581)  o  al  correu  electrònic  (tecnicesport 
@caldesdemalavella.cat) 

31.- La responsabilitat objectiva de l’administració es limitarà al funcionament normal 
de la instal·lació i no abastarà en cap cas les lesions que es deguin al capteniment,  
voluntari  o  involuntari,  de  l’usuari,  a  la  seva  imperícia  o  temeritat  o,  en  fi,  a  la 
inadequació del  material  per ell  empleat. L’administració tampoc no respondrà dels 
danys que portin causa de la inadequació física o psíquica de l’usuari. 

CAPÍTOL V
Infraccions 

1.- Les infraccions al present reglament, es classifiquen en greus i lleus.

Són  infraccions greus  qualsevol vulneració del previst al capítol IV, i la reincidència en 
com a mínim 3 faltes lleus.

Són infraccions  lleus  qualsevol  altra  infracció  d’aquest  reglament i  de  la  normativa 
reguladora de la pràctica d’aquest esport. 

Sancions : 

Excepte que una disposició legal ho disposi altrament, a les infraccions anteriors se’ls  
poden aplicar les següents sancions:

a) Infraccions greus: la imposició d’una multa  de 100 a 300€. 
En cas d’infraccions greus , l’usuari pot ser donat de baixa temporalment  del servei.

L’ús   inadequat  o  maltractament  de  la  instal·lació  comportarà  així  mateix  la 
inhabilitació  per  a  tota  activitat  relacionada  amb el  rocòdrom durant  1  mes.    La 
reincidència  en aquest comportament  pot comportar fins a un any d’inhabilitació.



b)  Infraccions  lleus:    Les  infraccions  lleus  donaran  lloc  a  una  amonestació  o 
advertiment per part de l’Ajuntament.
  
Les sancions econòmiques, i la inhabilitació temporal són totalment compatibles entre 
si.

Mesures provisionals:

En cas d’incoació d’un expedient sancionador per la possible comissió d’una infracció 
greu, es pot suspendre motivadament la participació dels usuaris afectats a la pràctica 
esportiva.  

En tot el  que no estigui previst en aquest Reglament,  serà d’aplicació supletòria  la 
normativa estatal, autonòmica i local aplicable al servei corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Qualsevol usuari d’aquesta instal·lació està obligat  a complir amb la normativa que 
reguli la utilització de la Instal·lació Esportiva Municipal  en el que està ubicat.

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació del seu 
text  íntegre  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona,  sempre  que  hagi 
transcorregut el  termini  que s’indica a l’article 65.2 de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  
reguladora de les bases de règim local.

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquest Reglament ha estat aprovat pel Ple en sessió 
del dia 26 de gener de 2015 i publicat al BOP núm. 63, d’1 d’abril de 2015. Certifico. La 
Secretària.
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