
REGULACIÓ DE L’ÚS DE LA ZONA D’ESCALADA DEL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 
 
 
 

1. Descripció: 
 

1.1 La zona d’escalada està situat al Poliesportiu Municipal. És un espai de 
17x3 m de base i 10 m d’alçada que ocupa una de les parets del pavelló 1. 
Consta de dues parts: 

 
 Boulder: Construït amb panells de la sèrie TOP WAVE per l’empresa 

TOP 30 SL. La seva superficie escalable és de 40 m2 amb una alçada 
màxima de 3 metres.   

 
 Rocòdrom: Construït per membres del Centre Excursionista Molins de 

Rei. Té una superfície escalable de més de 50 m2 
 

1.2 L’entitat habilitarà un espai al rocòdrom per emmagatzemar el material 
propi de l’activitat (presses, cordes, elements de seguretat,...).  

 
1.3 Tenint en compte que el rocòdrom consta de __10___ vies d’escalada, 

l’aforament màxim de cada espai és de _____3____ en el cas del boulder 
i de -----6------ en el rocòdrom. 

 
1.4 La titularitat i la gestió és del CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS DE 

REI.  
 
 

2. Accés a la instal·lació: 
 

Per accedir i gaudir de la zona d’escalada cal complir els següents requisits: 
 

2.1 El CENTRE EXCURSIONISTA DE MOLINS DE REI (CEM) és compromet 
a facilitar a l’oficina de la instal·lació un llistat amb totes les persones 
autoritzades a fer-ne ús. 

 
2.2 Estar capacitat tècnicament per usar-lo lliurament i acreditar un certificat 

d’accés a cursos. 
 

2.3 Tenir 18 anys. Els menors d’edat han de disposar d’una autorització 
signada pels pares o tutors, o formar part d’un grup organitzat amb els 
tècnics respectius. 

 
2.4 Tarja de federat i/o assegurança vigent que cobreixi l’activitat. 

 
2.5 Ser soci o estar autoritzat per l’entitat. 

 
2.6 Identificar-se als responsables de la instal·lació  

 
 
 
 



 
3. Ús de la instal·lació: 

 
3.1 La instal·lació facilitarà l’accés a la zona d’escalada i al material que estigui 

autoritzat a fer-ne servir. L’entitat es compromet a ampliar la xarxa 
protectora actual fins el sostre per protegir als usuaris. 

 
3.2 Els horaris d’ús vindran determinats pel calendari anual d’obertura de la 

instal·lació i de l’espai sol·licitat: 
 

 Boulder: qualsevol dia de la setmana que hi hagi activitat a la pista. 
 

 Rocòdrom: qualsevol dia de la setmana que hi hagi activitat a la pista. 
 

3.3 Aquesta zona es podrà utilitzar per altres activitats d’entrenament i 
competició que hagin estat puntualment autoritzades sense tenir en 
compte l’ocupació o no de la pista.  

 
3.4 En tot moment es respectarà l’aforament permés en aquella zona per a la 

qual es sol·licita l’ús. El volum màxim d’utilització serà de    3         en el 
boulder i de  2 persones per cordada (1 escalador i 1 assegurador o de 
suport) en el rocòdrom.   

 
3.5 Els usuaris disposaran de vestidors i dutxes compartits amb la resta 

d’usuaris de la instal·lació. 
 

3.6 En tot moment caldrà respectar altres activitats que s’estiguin fent 
paral·lelament a la instal·lació i evitar molestar a la resta d’usuaris 
(cridant, música amb molt de volum, jugant,...). 

 
3.7 Mentre s’estigui fent l’activitat d’escalada, els usuaris col·locaran els 

panells separadors per evitar què accidentalment puguin accedir usuaris 
no autoritzats. 

 
3.8 No és permesa la presència d’acompanyants que no desenvolupin 

l’activitat (fills, coneguts,...). 
 

3.9 El club disposarà d’un espai per penjar pancartes publicitàries. El tamany 
de la mateixa serà de 2 m de llarg i 1,02 m d’amplada. Els quatre cantons 
han d’estar reforçats per poder aguantar les tensions pròpies de la seva 
instal·lació. El club es reserva el dret de posar logos, publicitat,... en el 
mateix búlder o rocòdrom. 

 
3.10 Qualsevol anomalia o desperfecte de l’equipament haurà de ser comunicat 

el més aviat possible als responsables de la instal·lació. 
 

3.11 Els usuaris es comprometen a complir la normativa d’ús del Poliesportiu 
Municipal aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 13 de juliol de 2000. 

 
3.12 L’Ajuntament no es responsabilitza dels accidents i/o lessions dels usuaris 

que es puguin provocar per no respectar les normés d’ús. Així el mal ús del 
rocòdrom, és responsabilitat exclusiva de l’usuari. 

 



 
 
 
4. Normes de seguretat 

 
4.1 És recomanable: 
 

 Recollir-se el cabell i fer l’activitat sense objectes personals com 
arracades, braçalets, penjolls,... 

 No fer ús del rocòdrom en solitari 
 Despenjar-se, sempre que sigui possible, de les reunions fixes i quan 

no ho sigui, amb dos punts d’assegurament passats. 
 Comunicar qualsevols anomalia al personal responsable de la 

instal·lació 
 

4.2 És obligatori: 
 
 Només és podrà utilitzar el rocòdrom amb el material i indumentari 

propi i homologats (peus de gat, casc, corda dinàmica, arnés d’escalada, 
autoblocant, cintes exprés,...) 

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

 Mosquetonejar tots els punts d’assegurança de la via. 
 Utilitzar el grigri com a mesura de seguretat en comptes  del “vuit”. 
 No superar la línia de seguretat de 3 m sense l’ús del material específic. 

 
 

4.3 No és permés: 
 
 Menjar, fumar i usar envasos de vidre 
 Escalar amb una ferida oberta que pugui sagnar 
 Estar amb el tors nu 
 Transitar per la zona superior  de la zona de desplom, tan sols per la 

zona destinada a tal efecte 
 Modificar els itineraris sense autorització expressa del gestor. 
 Alterar els elements de la paret 
 Superar l’alçada de les reunions fixes del rocòdrom 
 Utilitzar els punts d’assegurament com a presses. 
 Despenjar-se d’un sol punt d’assegurament 
 Creuar les cordes de diferents cordades d’escaladors. 
 Despenjar-se d’una reunió fixa que estigui utilitzant una altra cordada. 
 Escalar per sota d’un altre escalador 
 Fer el balancí 

 
 
Aquesta normativa s’actualitzarà periòdicament quan les circumstàncies així ho 
demanin. 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANNEX 1.    CROQUIS TERMINOLOGIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANNEX 2     PANELL INFORMATIU 
 
 
Instal·lació:   ZONA D’ESCALADA – POLIESPORTIU MUNICIPAL 

Titular:  CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS 

Gestor:   CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS 

 

 

 Aquesta és una instal·lació esportiva dissenyada per a la pràctica 

de l’escalada. Només pot ser utilitzada per a 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. D’altra banda, 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: Carles Moyés 

 

 En cas d’accident truqueu al telèfon d’emergències: 112 

 
 
 
 
 


