ANNEX 2. Reglament del Rocòdrom “Germans Estorach”
REGLAMENT DEL ROCÒDROM “GERMANS ESTORACH”
Article 1.- El rocòdrom de La Massa és una instal·lació destinada a aprendre a
practicar l’esport de l’escalada i les seves modalitats. Dins del recinte de les
instal·lacions del rocòdrom i “ boulder” només s’hi podrà realitzar l’activitat pròpia
d’aquest equipament esportiu. Qualsevol altra activitat complementària a realitzar
requerirà l’autorització prèvia de la Comissió del Rocòdrom i de la Junta de La
Massa CCV.
Article 2.- L’accés és restringit als socis abonats a l’associació La Massa Centre de
Cultura Vilassarenc que estiguin al dia del pagament de la quota anual que els
correspongui i als infants de les extraescolars en horari d’activitat extraescolar
monitoritzada per l’empresa gestora.
Article 3.- La gestió directa del rocòdrom de La Massa recau en la Secció de
Muntanya de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.
Article 4.- Descripció de la instal·lació:
- “boulder” format per plafons desplomats ubicat en les parets i sostre del davant
i rocòdrom vertical.
- campus i gimnàs d’entrenament ubicat en el primer replà.
- vies d‘escalada en les tres parets interiors del fossar del muntacàrregues.
Article 5.- Aquesta instal·lació esportiva disposarà d'un horari d'utilització concret
que serà de 9 del matí a 9 de la nit. Fora d’aquest l'horari no serà possible la seva
utilització, és a dir, accedir-hi o estar dins de la instal·lació. Els socis s’hauran
d’adaptar als horaris establerts d’obertura al públic publicats a la pàgina de la
Secció de Muntanya al web de La Massa www.lamassaccv.org
Extraescolars d’escalada: aquesta instal·lació s’usarà en les següents franges
horàries (susceptibles de ser actualitzades de comú acord en funció de les
necessitats i horaris del infants i joves inscrits a les activitats extraescolars):
□ de dilluns a divendres de 17:30h fins a 19:00h, per a grups d’iniciació.
□ dimarts i dijous s’allargarà des de les 19:00h fins a les 20:30h per a grups
avançats o nivell alt, amb un màxim de 8 participants.
□ cursos intensius d'escalada en els períodes escolars de vacances, que
s'impartiran un cop acordats definitivament amb la SM els mesos de juliol
de dilluns a divendres de 9h a 13h. del 1 al 15 de setembre.
Article 6.- Les categories d'usuaris del rocòdrom són les següents:
1. usuari habitual: s’ha de ser soci de La Massa Centre de Cultura
Vilassarenc i haver ingressat la quota preceptiva anual del rocòdrom (a
comptar per anys naturals) al compte bancari de l’entitat publicat al web de
l’entitat on s’explica també el procediment per donar-se d’alta.
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2. extraescolars: l'activitat de formació en l'esport de l'escalada en el marc
de les activitats extraescolars per a nens i joves que ofereix l’empresa
gestora adjudicatària sota el règim únic de cessió temporal i no exclusiva de
l´ús dels plafons d’escalada de la planta baixa, replans on hi ha la recepció i
campus d’entrenament, vestidors i equipaments de les instal·lacions de
manera periòdica durant el curs escolar.
3. grups: usuaris provinents d'entitats esportives, centres educatius del
municipi o la comarca, canalitzats per la secció de Muntanya o mitjançant
l’empresa gestora adjudicatària d’activitats de lleure. El preu del lloguer del
rocòdrom per dies/hores també es publicarà a la pàgina web de La Massa.

Article 7.- A la instal·lació del rocòdrom Germans Estorach només està permès
accedir-hi pel pati del Casal Pifarrer mitjançant tarja magnètica RF unipersonal,
lliurada als usuaris socis de la Massa CCV que hagin satisfet els requeriments del
l’article 6è. La porta de la sortida d’emergència haurà de romandre sempre
tancada i només podrà obrir-se des de dins per desallotjar la instal·lació en casos
justificats d’emergència. Queda terminantment prohibit utilitzar la tarja unipersonal
per facilitar l’accés a la instal·lació a persones no sòcies alienes a La Massa CCV.
Article 8.- L’accés i ús del rocòdrom és exclusiu als socis de La Massa CCV amb la
corresponent clau magnètica lliurada un cop satisfet el pagament de la quota de
l’any vigent, i als participants inscrits que duen a terme les activitats formatives
d’escalada a través de l'empresa gestora de les extraescolars. Aquest ús quedarà
restringit en els següents casos:
□ pel compliment de les normes del Reglament d´ús del Rocòdrom.
□ per prioritzar-se les activitats pròpies (cursets o esdeveniments) de la
mateixa secció de Muntanya que comportin el seu ús en exclusiva.
□ per altres limitacions que imposés la seva utilització com ara la concurrència
d’usuaris que no excedeixin l’aforament màxim.

En tot moment es buscarà tant per part de la Comissió del Rocòdrom com per part
de l’empresa gestora de les extraescolars facilitar la convivència de tots els
usuaris.
Article 9.- L’edat mínima per poder fer ús autònom i independent de la instal·lació
és de 18 anys, si bé els menors podran utilitzar-la sempre que vagin acompanyats
d’un adult soci que n’ostenti la pàtria potestat o per un tècnic designat per
l’empresa gestora del rocòdrom, que serà qualificat pel tipus d´activitat que s´hi
durà a terme i haurà de disposar de l’autorització expressa i escrita del primer.
Article 10.- Per poder participar a les extraescolars d’escalada els infants i joves
inscrits s’hauran de fer socis de l’associació La Massa Centre de Cultura
Vilassarenc omplint i presentant la butlleta de soci de l’entitat que se’ls lliurarà a
principi de curs i atendran el pagament de la quota anual que els correspongui.
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Article 11.- Per practicar l’escalada és obligatori l’ús de roba esportiva i peus de
gat en tot el recinte. Per sobre del nivell de la línia de seguretat (3 metres d’alçada)
en les zones dels plafons i fossar, només es podrà utilitzar la instal·lació amb
material homologat i indumentària adequada, que haurà d’aportar l’usuari: corda
dinàmica, arnés d’escalada, auto-bloquejat i cintes exprés.
Article 12.- La instal·lació disposarà de material bàsic per a la pràctica de l'escalada.
Aquest material estarà disponible a usuaris/usuàries individuals només en horari
d'obertura de la instal·lació del rocòdrom, i per activitats monitoritzades que
organitzin entitats, centres d'ensenyament, etc.
Article 13.- Es recomana:
1. recollir-se el cabell i desfer-se d’objectes personals com arracades,
braçalets, penjolls...
2. despenjar-se, sempre que sigui possible, de les reunions fixes i, quan no
ho sigui, amb dos punts d’assegurament passats.
3. disposar del carnet federatiu de l’any en curs.
4. no utilitzar el rocòdrom en solitari.
5. l’ús de casc homologat per a l’escalada en les vies verticals ubicades en
el fossar del muntacàrregues.
Article 14.- Els usuaris del rocòdrom tenen els drets següents:
1. utilitzar la instal·lació principal.
2. utilitzar els espais auxiliars, com ara vestidor, sanitaris, etc.
3. rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja.
4. poder fer les reclamacions, els suggeriments i sol·licituds d'informació que
es creguin convenients en relació amb el funcionament o manteniment.
de la instal·lació adreçant-se a algun membre del la Comissió del Rocòdrom de la
secció de Muntanya de La Massa CCV.

Article 15.- Els usuaris del rocòdrom tenen els deures següents:
1. disposar d’una assegurança d’accidents personal que cobreixi accidents
per la pràctica de l’escalada.
2. amb l'ús de la instal·lació l'usuari/usuària accepta el contingut i les
obligacions que se'n deriven d'aquest reglament. El seu desconeixement no
n'eximeix del seu compliment.
3. respectar i tenir cura de la instal·lació utilitzada, i comunicar qualsevol
anomalia o desperfecte que hagin observat en la instal·lació.
4. respectar i tenir cura del material que s'utilitza.
5. respectar horaris d'ús de la instal·lació.
6. les entitats que utilitzin la instal·lació seran els responsables de qualsevol
dany, accident o similar que succeeixi als seus associats o a tercers.
7. respectar el descans dels veïns dels pisos del davant.
Article 16.- Queda prohibit:
- alterar els elements de la paret : preses, asseguradors, xapes, etc...
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- causar danys en els béns i instal·lacions.
- 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 (xapa)..
- el creuament de cordes de diferents parelles d’escaladors.
- despenjar-se d’una reunió fixa que estigui utilitzant una altra cordada.
- escalar simultàniament per sota d’un altre escalador ens els plafons o
utilitzar la mateixa via en el fossar.
- facilitar l’accés al recinte a persones no-socis i a persones que no hagin
pagat la corresponent quota anual.
- fumar, menjar, fer soroll i posar música a un volum fort dins el recinte.
- escalar sense corda per sobre del nivell de la distància de seguretat
marcat amb una línia horitzontal: 3 metres a l’alçada dels peus.
- introduir animals dins del recinte.

Article 17.- Són obligacions dels usuaris:
- comportar-se correctament amb la resta d'usuaris.
- evitar discussions, crits i sorolls elevats.
- utilitzar correctament les instal·lacions i conservar-les en bon estat.
- 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’aquest esport.
- no introduir aliments ni begudes a l’interior del recinte d’escalada.
- no jugar ni córrer a l’interior del recinte d’escalada.
- utilitzar adequadament l’equip d’escalada, que haurà de ser homologat per
la 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 permetin 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.
- respectar els horaris del rocòdrom publicats en la pàgina web de la Massa CCV
www.lamassaccv.org

Article 17.- L’usuari serà responsable del bon ús de la instal·lació, del seu correcte
funcionament i del compliment de les normes citades en els articles anteriors. No
és responsabilitat de La Massa CCV 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 emprat i tampoc no respondrà dels danys que
portin causa de la inadequació física o psíquica de l’usuari.
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Article 18.- Qualsevol usuari/usuària que ocasioni desperfectes a la instal·lació o
equipament en serà directament responsable si és usuari individual, i en el cas de
ser usuari col·lectiu, ho serà l'entitat a que pertany. En ambdós casos s'haurà de
fer càrrec de les despeses que s'originin. En cas d'observar-se conductes de risc
per part d'un usuari/usuària, se’l podrà avisar en primera instància. En el cas de no
fer cas de l'advertiment, es pot prohibir la utilització de la instal·lació al·legant
motius de seguretat, sense que sigui possible el reemborsament del tiquet
d'entrada. En el “Rocòdrom germans Estorach” està reservat el dret d’admissió.
Article 19.- Els usuaris/usuàries 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 i per
practicar-lo cal estar convenientment equipat i format, o tutelat per un
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 aquest esport.
5. el titular no es fa responsable de les conseqüències de la utilització
incorrecta d'aquesta instal·lació.
6. per a més informació cal que us adreceu a: Secció de Muntanya de La
Massa Centre de Cultura Vilassarenc.
7. en cas d'accident truqueu al telèfon d'emergències: 112 i/o Policia Local.

Disposició Addicional
S’elaborarà un resum de les disposicions que conformen aquest Reglament, el qual
s’inserirà en un plafó informatiu que s’ubicarà a l’entrada del rocòdrom. “Germans
Estorach”
Vilassar de Dalt, octubre de 2017
La Comissió del Rocòdrom i Junta de La Massa CCV
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