REGLAMENT BÀSIC D'ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ DEL ROCÒDROM.
CAPÍTOL PRELIMINAR
Exposició de motius i definició
Article 1
S'estableix aquest reglament amb l'objecte de regular la utilització del
Rocòdrom instal·lat a les instal·lacions esportives municipals del Poliesportiu
Municipal.
Article 2
El Rocòdrom instal·lat dins del Poliesportiu Municipal de Lliçà de Vall 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.
Article 3
El rocòdrom i tot l'espai i material adscrit a aquesta instal·lació, són béns de
domini públic efectes al servei públic corresponent.
Article 4
La instal·lació ha de complir les normes urbanístiques, de seguretat e higiene.
L'Ajuntament de Lliçà de Vall té la voluntat d'adequar permanentment la
instal·lació a les esmentades normes.

CAPÍTOL I
Sobre el Rocòdrom
Secció 1º
Normes generals
Article 5
El rocòdrom es destinarà fonamentalment, a les pràctiques següents:
escalada.
boulder.
tècniques de repelar.

Les categories específiques d'usuaris poden ser les següents:
1. usuaris provinents de programes propis de l'Àrea d'Esports o centres
educatius del municipi.
2. usuaris provinents d'entitats esportives, juvenils o culturals del municipi,
canalitzats per l'àrea d'esports o pel centre muntanyenc del municipi.
3. usuaris no empadronats o no pertanyents a cap entitat esportiva, juvenil
o cultural del municipi.
Qualsevol usuari/usuaris del rocòdrom té dret a fer les reclamacions que
consideri adequades en relació al funcionament de la instal·lació. Per aquest fi,
la instal·lació disposarà de fulls de reclamacions/suggeriments.
Secció 2ª
La gestió
Article 6
La gestió és directa segons les formes previstes en l'article 188 de Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Secció 3ª
Imposició de preus públics
Article 7
La imposició de preus públics es regeix per l'ordenança municipal vigent. El
pagament de la quota és perceptiu i anterior a l'inici de l'activitat, o des del
moment que es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament especial de la
instal·lació.
Article 8
La declaració d'exempció o bonificació dels preus públics es farà d'acord amb
les disposicions establertes en les ordenances municipals vigents.
La regidoria d'esports podrà establir convenis amb entitats, col.lectius o
usuaris/usuàries individuals, amb condicions i/o contraprestació, en relació al
pagament de l'ús de la instal·lació.
Article 9
L'administració pot suspendre la prestació del servei o l'aprofitament especial
quan els que estan obligats al pagament incompleixin l'obligació d'aportar les
declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o
quan no satisfacin les quotes vençudes, sens perjudici d'exigir el pagament
dels preus acreditats.

Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui,
l'administració municipal exigirà els pagaments dels deutes per la via de
constrenyiment.
Article 10
L'accés de públic per presenciar les competicions que es facin al rocòdrom ha
de tenir caràcter gratuït, a excepció de les activitats o competicions en què la
regidoria d'esports estableixi expressament un preu d'entrada o bé que
autoritzi a les entitats el cobrament d'un preu.
Secció 4ª
Publicitat i utilització de la imatge al rocòdrom.
Article 11
Són de titularitat pública amb caràcter general els drets econòmics que generi
l'exposició de qualsevol element o suport publicitari, ja sigui estàtica, mòbil,
audiovisual, permanent o no, feta per qualsevol element tècnic o natural en
l'espai del rocòdrom o interior de les IEM.
L'ajuntament pot subscriure convenis d'explotació de la publicitat amb les
entitats esportives usuàries del rocòdrom.
Article 12
Qualsevol tipus de senyalització o anunci publicitari que tingui la instal·lació,
sigui interna o externa, ha d'estar d'acord amb la normativa municipal
corresponent, i ha d'indicar-se de manera expressa la titularitat pública
municipal de la instal·lació.
CAPÍTOL II
Sobre l'autorització d'ús
Secció 1ª
Sobre les sol.licituds d'utilització
Article 13
El rocòdrom disposarà d'un horari d'utilització concreta amb un encarregat que
donarà les nocions necessàries pel bon ús del mateix. Fora de l'horari no serà
possible la utilització del mateix, amb excepció de la categoria d'usuaris
número 1 o activitats organitzades pel centre muntanyenc del municipi.

Secció 2ª
De les autoritzacions d'ús
Article 14
Les característiques de les autoritzacions d'ús:
Per a categoria d'ús 2,
o tenen un caràcter provisional, que no pot sobrepassar la
temporada esportiva, llevat de convenis específics. No poden ser
cedides a tercers, s'extingeixen pel transcurs del temps sense que
calgui un requeriment previ.
Per a categoria d'ús 3,
o Tenen un caràcter provisional, que no pot sobrepassar un dia. No
poden ser cedides a tercers.
L'horari d'utilització no pot excedir en cap cas l'autoritzat, així com tampoc no
es poden introduir variacions. En cas de ser necessàries aquestes variacions,
s'han d'adreçar per escrit degudament registrat a la regidoria amb una
antel.lació mínima de 10 dies, qui decidirà sobre la seva conveniència.
Article 15
Les autoritzacions d'ús del rocòdrom podran ser anul·lades temporal o
totalment, per decisió unilateral de la regidoria d'esports i pels motius
següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Causa d'interès públic.
Tancament, remodelació i/o arranjament del rocòdrom.
Variació de l'horari o calendari de funcionament.
Necessitats discrecionals de les diferents regidories de l'ajuntament.
Manca de pagament de les tarifes d'utilització o existència de deutes
amb l'ajuntament.
6. Falta de veracitat de les dades aportades.
7. Incompliment o desatenció reiterada d'aquest reglament.
De qualsevol d'aquestes causes hauran de ser informades les entitats o
persones usuàries.
Serà imprescindible presentar el tiquet o document acreditatiu per a fer ús de
la instal·lació. En el cas de no utilitzar-se per causes alienes a la regidoria
d'esports no es retornaran els imports satisfets, ni es canviarà l'ús per altre
horari o data.

CAPÍTOL III
Drets i deures dels usuaris
Secció 1ª
Drets dels usuaris
Article 16
Els usuaris del rocòdrom tenen els drets següents:
1. utilitzar la instal·lació principal.
2. utilitzar els espais auxiliars sanitaris de la manera que preveu el
Reglament de les IEM.
3. rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja.
4. comptar amb la protecció municipal davant d'incidències que puguin
alterar el normal desenvolupament de les activitats.
5. poder fer les reclamacions, els suggeriments i sol.licituds d'informació
que es creguin convenients en relació amb el funcionament o la gestió
de la instal·lació, a través de la regidoria d'esports.
Secció 2ª
Deures dels usuaris
Article 17
Els usuaris del rocòdrom tenen els dures següents:
1. 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'iximeix del seu compliment.
2. Respectar i tenir cura de la instal·lació utilitzada, i comunicar qualsevol
anomalia o desperfecte tant en el rocòdrom com en el material adjunt.
3. Respectar i tenir cura del material que s'utilitza.
4. Respectar horaris d'ús de la instal·lació.
5. Les entitats que utilitzin la instal·lació seran els responsables de
qualsevol dany, accident o similar que succeeixi als seus associats o a
tercers.
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.

CAPÍTOL IV
Normes Específiques d'Ús
Article 18
Per a usuaris/usuàries individuals hi haurà un horari establert per a l'ús de la
instal·lació i serà imprescindible entregar el tiquet d'entrada juntament amb la
llicència federativa actualitzada.
Per a usuaris/usuàries col.lectius, en faran ús de la instal·lació a través
d'entitats que poden organitzar cursets o tallers, els quals disposaran de les
assegurances i mesures de seguretat necessàries per a fer ús del rocòdrom, en
qualsevol de les seves modalitats esportives.
En cap cas es podrà fer ús del rocòdrom si no es presenta la documentació
requerida per l'Àrea d'Esports.
Article 19
El rocòdrom disposarà d'un horari establert d'utilització compatible sempre
amb l'horari de la instal·lació del qual forma part. Dins d'aquest horari
d'utilització, el màxim responsable serà el tècnic especialista a tal efecte, el
qual vetllarà pel bon ús, per la seguretat dels usuaris i per la dinamització de
l'activitat.
En cas d'observar-se conductes de risc per part d'un usuari/usuària, tindrà
l'obligació d'avisar-lo en primera instància. En el cas de no fer cas de
l'advertiment, pot prohibir la utilització de la instal·lació al·legant motius de
seguretat, sense que sigui possible el reemborsament del tiquet d'entrada.
Article 20
En cap cas no es podrà superar la primera línia d'assegurança sense tenir
posta l'EPI (Equip de Protecció Individual), i sense estar correctament
encordat.
Per al bon ús i manteniment de la instal·lació, caldrà utilitzar calçat adequat en
tota la instal·lació.
Tot el material EPI (Equip de Protecció Individual) haurà d'estar homologat.
Article 21
Els itineraris seran confeccionats pel centre muntanyenc de la població. En cap
cas es podran modificar sense autorització expressa d'aquest centre.

Article 22
1. S'haurà d'assegurar sempre al company en la vertical del primer punt
d'assegurança.
2. 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.
3. És obligat mosquetonejar tots els punts d'assegurança.
4. Queda expressament prohibida la pràctica de l'escalada en "Top Rope" o
"politge" des de les xapes, havent d'utilitzar com a mínim la reunió i una
xapa.
5. No es pot utilitzar les xapes com a mitjà de progressió.
6. És aconsellable l'ús del casc.
Article 23
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: Àrea d'Esports.
7. En cas d'accident truqueu al telèfon d'emergències: 112 i/o Policia Local
Article 24
La instal·lació disposarà de material bàsic per a la pràctica de l'escalada EPI
(Equip de Protecció Individual). Aquest material estarà disponible a
usuaris/usuàries individuals només en horari d'obertura de la instal·lació del
rocòdrom, i per activitats que organitzin entitats, centres d'ensenyament, etc,
que disposin d'un conveni d'utilització del rocòdrom, amb l'Àrea d'Esports.

Article 25
En cas puntual i sempre que sigui possible la seva utilització, els escaladors
que utilitzin la instal·lació, disposaran de vestidors de la instal·lació de la que
forma part. La seva utilització es regeix pel Reglament Bàsic d'Ús de les
Instal·lacions Esportives Municipals de Lliçà de Vall (IEM).
DISPOSICIÓ FINAL
Totes les altres qüestions no esmentades en aquest reglament, es regiran pel
que diu el Reglament Bàsic d'Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals de
Lliçà de Vall (IEM) que regeix el Poliesportiu on estar instal·lat el Rocòdrom.
La utilització del ROCÒDROM s'ha de regir pel que s'estableix en aquest
reglament, que obliga a tots els seus usuaris.

