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Administració Local

2013-10483
Ajuntament del Pla de Santa Maria

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 25 de juliol de 2013, va aprovar inicialment la modifi cació del Reglament 
de les instal·lacions esportives municipals, així com sotmetre-ho a informació pública per un període de trenta dies 
i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

Exposat al públic mitjançant anunci inserits al BOP núm 181 de 5 d’agost de 2013 i en el tauler d’anuncis de 
la Corporació, no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, esdevenint defi nitivament aprovat, procedint a la 
publicació del text íntegre de la modifi cació del mateix.

Contra el mateix, que esgota la via administrativa, podreu interposar directament recurs contenciós administratiu 
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, davant la sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb els articles 10.1.a), 14, 25 i 46 de la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa, 107.3 de la Llei 30/1992, sense perjudici de qualsevol altre recurs que 
considereu oportú.

El Pla de Santa Maria, a 12 de setembre de 2013. 
L’ALCALDE, Mateu Montserrat Miquel.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

-  PRIMERA. Es modifi ca l’apartat primer de les normes de règim interior de la piscina municipal, que passa a tenir 
el següent redactat:

  “ No es permetrà l’entrada a menors de 12 anys si no van acompanyats de persones majors d’edat que assumeixin 
la seva responsabilitat”.

-  SEGONA. Donat que el municipi compta amb una nova instal·lació esportiva que cal integrar-la en el vigent 
reglament d’IEM, s’acorda afegir un nou apartat: 6. Normes de règim interior del rocòdrom:

6.  NORMES DE RÈGIM INTERIOR DEL ROCÒDROM.

Defi nició de l’equipament: s’anomena rocòdrom a tota l’estructura escalable, diferenciat dos espais:
-  Zona de vies: aquella que supera els 3 m d’altura i que es troba equipada amb ancoratges de seguretat (xapes). 

Només està permès escalar amb corda seguint els requisits mínims de seguretat defi nits en aquesta normativa.
- Zona de bloc: aquella que no supera els 3 m d’altura i que es pot escalar sense corda, preferentment amb la 

protecció d’un company i dels matalassos de seguretat. Es pot considerar zona de bloc tota la franja escalable de 
la zona de vies sempre que no es superi aquesta alçada i que en aquell moment no s’ estigui emprant per escalar 
amb corda. Els escaladors infantils i/o no iniciats només poden fer ús d’aquesta zona de bloc sense que els seus 
peus superin 1,5 m d’altura.

Els ancoratges de seguretat es diferencien en dos tipus:
- Les “xapes” o ancoratges individuals, en els quals s’han de col·locar les cintes exprés per progressar com a 

primer de corda. És obligatori emprar totes les assegurances que es trobin en el recorregut de la via escalada. 
No es poden emprar mosquetons individuals per xapar. 

- Els “despenjaments” i reunions, que disposen de dos punts d’ancoratge, que sempre han de trobar-se units entre 
si a l’escalador, i que s’han d’emprar per despenjar-se després d’ascendir la via de primer; per instal·lar una 
“corriola” o “top rope” per escalar de segon; per realitzar un ràpel o per instal·lar una reunió per assegurar a un 
segon de corda. És necessari utilitzar mosquetons d’assegurament propis de l’escalador en totes les maniobres 
excepte en l’última per despenjar-se o fer ràpel, a fi  d’evitar el desgast de la instal·lació comuna.

Les estructures per agafar-se o el suport es diferenciaran entre:
- Preses: formacions instal·lades a l’estructura mitjançant cargols i que són susceptibles de ser modifi cades de 

posició i lloc. Les preses només poden ser modifi cades per personal autoritzat.
- Formes de l’estructura: totes aquelles pròpies de l’estructura que són fi xes i no són substituïbles.
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Zona de caiguda: És tot l’espai que pot ocupar l’escalador en la seva caiguda, independentment del lloc on es trobi. 
Ha d’estar sempre lliure de qualsevol element que pugui fer mal a l’escalador en la seva caiguda. En el cas del terra, 
hi haurà col·locats sempre els matalassos, havent de romandre aquest espai lliure de motxilles o altres objectes que 
no siguin imprescindibles per al desenvolupament de l’escalada o l’assegurament. 

Usos permesos.
L’ús fonamental serà la pràctica esportiva de l’escalada en les diferents disciplines o modalitats pròpies de la 
instal·lació. La pràctica de qualsevol altra activitat haurà de ser autoritzada pel Regidor d’Esports, prèvia petició per 
escrit de l’interessat.

Els usuaris compliran en tot moment amb les normes refl ectides en la present normativa.

Accés.
-  La instal·lació del Rocòdrom serà d’accés lliure per a tots els usuaris que compleixin amb els requisits establerts 

en l’ apartat d’usuaris.
 L’horari d’ús quedarà condicionat al calendari de disponibilitat que estarà penjat a la porta de la instal·lació i la 

web de l’ajuntament, quedant totalment prohibit l’ accés fora d’aquest entorn horari. 
-  Tots els usuaris/es hauran d’abonar les tarifes d’ús establertes prèviament a la seva utilització, sense perjudici 

que l’ajuntament del Pla de Santa Maria pugui establir convenis amb entitats, col·lectius o usuaris individuals amb 
condicions especials i/o de contraprestació, en relació al pagament de l’ús de la instal·lació.

-  Com a mesura cautelar, l’ajuntament del Pla de Santa té la facultat de negar l’ accés o expulsar a aquelles 
persones que incompleixin de forma reiterada algun dels punts continguts en aquesta normativa i en la restant 
normativa legal aplicable, o les accions de la qual posin en perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels usuaris. 

-  L’accés a les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquesta normativa.

Usuaris.
-  Tots els interessats a utilitzar les instal·lacions esportives del rocòdrom, hauran de sol·licitar el seu ús completant 

una fi txa amb les dades personals que estarà disponible a la pàgina web de l’ajuntament del Pla de Santa Maria.
-  Per poder accedir i fer ús de la instal·lació serà requisit imprescindible que els escaladors estiguin en possessió 

de la Llicència C, o superior, de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) i acreditar un nivell 
mínim de procediments tècnics sobre seguretat (assegurament, xapatge, maniobres bàsiques de cordes, etc.).

-  L’ajuntament facilitarà un carnet d’accés a la instal·lació als esportistes que compleixin amb tots els requisits, 
havent de mostrar aquesta acreditació juntament amb un document identifi catiu cada vegada que el personal 
encarregat de la instal·lació ho requereixi.

-  Es permetrà l’ accés a persones acompanyants sempre que no escalin i no molestin a la resta d’escaladors. En 
cas contrari, podran ser expulsats del recinte. Si el problema és reiterat, l’escalador al que acompanyen podrà 
perdre la seva acreditació com a usuari.

-  Pel bé de tots els usuaris, es mantindrà net el recinte i només estarà permès l’ús de magnesi líquid per evitar pols 
a l’ambient i no deteriorar l’adherència de les preses i les formes.

-  El nombre de practicants escalant al mateix temps vindrà determinat pel nombre de vies, incloent un escalador 
i assegurador per cada punt de reunió. Per al bloc es calcula una ràtio aproximada d’un escalador per cada dos 
metres horitzontals.

-  Els escaladors menors d’edat han d’estar en possessió de la llicència federativa vigent, i sempre en companyia i 
sota la responsabilitat d’un major d’edat, ja sigui el pare, la mare o un adult el qual haurà d’aportar el corresponent 
full d’autorització paterna /materna.

Normes de caràcter general.
-  Tots els usuaris als quals s’hagi autoritzat a utilitzar el rocòdrom, s’ajustaran a les normes d’ús que els afectin 

per la seva condició d’usuaris, com a les pròpies regles de funcionament, o normes complementàries que pugui 
dictar l’ajuntament del Pla de Santa Maria.

-  Els usuaris, durant el període d’utilització, seran responsables dels desperfectes o anomalies ocasionades en les 
instal·lacions, pel seu ús negligent o indegut.

-  Els usuaris mantindran netes les instal·lacions.
-  Els usuaris respectaran i cuidaran el material esportiu, mobiliari, així com la totalitat de les dependències.
-  No està permès fumar en el recinte.
-  En els períodes d’entrenament, classes lectives o campionats, el públic freqüentarà únicament les zones per això 

reservades.
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-  El delegat, entrenador o persona que representi a l’usuari serà responsable dels danys o desperfectes ocasionats 
amb motiu de la utilització indeguda de la instal·lació.

-  L’ajuntament del Pla de Santa Maria no es fa responsable dels danys, lesions o accidents que puguin ocórrer als 
usuaris per la pràctica esportiva.

-  L’ajuntament del Pla de Santa Maria no respon dels objectes de valor dipositats en la instal·lació.
-  No es permetrà l’entrada de bicicletes, patins o monopatins, ni vehicles a motor a la zona reservada pel rocòdrom.
-  És prohibida l’entrada d’animals a la instal·lació.
-  L’Entitat o persona autoritzada per utilitzar la instal·lació s’encarregarà de vetllar pel compliment de les normes 

establertes, essent alhora responsable que aquestes es compleixin. 
-  En les activitats esportives (entrenaments, competicions o classes) hi haurà de ser present la persona responsable 

o substitut degudament acreditat, sense la qual no es podrà començar. Així mateix, es podrà exigir l’acreditació 
a la totalitat dels usuaris.

Normes específi ques.
-  És obligatori l’ús de casc, arnés i mosquetons homologats (CE). Per escalar i fer bloc és obligatori l’ús de peus 

de gat.
-  Quan s’escali de primer, s’han d’utilitzar tots els punts d’assegurament de la via que es trobi al seu pas de forma 

consecutiva, de manera que la corda no pugui sortir durant la caiguda, fi ns al despenjament o reunió.
-  S’ha de fer ús de mosquetons d’assegurament propis en totes les maniobres, amb excepció de l’última de 

despenjament o ràpel, per evitar l’excessiva deterioració per desgast de l’equipament comú.
-  L’assegurament s’ha de realitzar sempre mitjançant un dispositiu autoblocant automàtic tipus “GriGri” o similar. 

L’assegurament mitjançant descensor tipus “Vuit” està prohibit. S’ha de comprovar que la relació de pesos entre 
escalador i assegurador són equilibrats.

-  Es prohibeix el descens de l’escalador de forma ràpida.
-  Es prohibeix escalar per sota o per sobre de la vertical d’un altre escalador.
-  Es prohibeix escalar o accedir a la zona de matalassos amb el mateix calçat que es porta del carrer.
-  Cal emprar la mínima quantitat de magnesi possible a causa de l’efecte negatiu que causa en l’ adherència de 

les preses i formes, i només en la seva fórmula líquida. 
-  La part baixa del rocòdrom haurà de romandre neta de material d’escalada i de qualsevol altre material o 

equipament personal que pugui posar en perill a un escalador en la seva caiguda.
-  És recomanable realitzar estiraments i escalfar adequadament abans de començar a escalar per evitar lesions.
-  La modifi cació dels itineraris d’escalada o canvis de preses estan prohibides.
-  No es permet pintar o retolar la instal·lació.
- Realitzant bloc resta prohibit superar la primera línia d’assegurances sense cap tipus d’assegurament. És 

aconsellable que un company protegeixi a l’escalador de bloc en tot moment, especialment en passos difícils, 
alts o de gestos que compliquin la caiguda.

-  Es podrà fer bloc a la zona de vies sempre que no es passi per sota d’una cordada on hi hagi un escalador. Tenen 
preferència els escaladors de corda.

-  Queda prohibit muntar tirolines o cordes horitzontals i utilitzar els punts d’assegurament o despenjament per 
a qualsevol cosa que no sigui aturar caigudes o descens normal de l’escalador, i en cap cas es permeten les 
caigudes o vols voluntaris sobre els punts d’assegurament.

-  És prohibit realitzar ràpels saltant o sobre una cordada que està escalant.
-  És prohibit superar la zona de despenjaments en les vies d’escalada.
-  Els usuaris hauran de comunicar de forma immediata al personal encarregat de la instal·lació qualsevol 

deterioració o anomalia que posi en perill la integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació.
-  És d’obligatori compliment que, un cop fi nalitzada l’activitat esportiva al rocòdrom, i donat que per la seva ubicació, 

no es pot tancar, caldrà que s’adoptin les mesures adequades que impossibilitin l’accés d’altres usuaris fora dels 
horaris establerts. Es preveu que es puguin instal·lar tanques i matalassos per impedir-ne l’accés.
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