NORMATIVA D'ÚS DEL ROCÒDROM DEL GEMI
Aquesta normativa serà d'obligat compliment pel bon ús i funcionament de la instal·lació, així com
per la seguretat del tots els seus usuaris que en facin ús.
AVÍS IMPORTANT: La pràctica de l’escalada en rocòdrom és una activitat esportiva no
exempta de risc i que exigeix preparació física i tècniques específiques. De no tenir aquests
requisits, es recomana realitzar una formació prèvia a l’ús del rocòdrom.
Article 1r.- Àmbit d'aplicació:
La present normativa serà d'aplicació pel Rocòdrom, anomenat «La Ratera», del Grup
Excursionista Moianès Independent (GEMI) de Moià.
La instal·lació s’organitza en diferents zones cadascuna de les quals amb un ús diferent.
Es denominarà rocòdrom de forma genèrica a tota l'estructura escalable, diferenciada en dos
espais:
- Zona de vies: aquella que supera els 3m d’alçada i que es troba equipada amb ancoratges de
seguretat (xapes). Només està permès escalar amb corda seguint els requisits mínims de
seguretat definits en aquesta normativa.
- Zona de bloc: aquella que no supera els 3m d’alçada i que es pot escalar sense corda,
preferentment amb la protecció d'un company i del matalàs de seguretat. Es considera zona de
bloc tota la franja escalable de la zona de vies sempre que no es superi l'alçada i que en aquests
moment no s'estigui utilitzant per escalar amb corda..
Els ancoratges de seguretat es diferenciaran en dos tipus:
- Les “xapes” o ancoratges individuals en les quals estan instal·lades les cintes exprés per
progressar com a primer de corda. Serà obligatori l'ús de tots els punts d’assegurança que es
trobin en el recorregut de la via d'escalada.
- Les reunions i instal·lacions per despenjar-se disposaran, al menys, de dos punts d’ancoratge,
que sempre hauran de estar units entre sí a l'escalador, i que seran empleats per: despenjar-se
després de pujar la via de primer; instal·lar una “politja” o “top rope” per escalar de segon; realitzar
un ràpel o per instal·lar una reunió per assegurar a un segon de corda.
Zona de caiguda:
- Tot l'espai que pot ocupar l'escalador en la seva caiguda, independentment del lloc on es trobi,
estarà sempre lliure de qualsevol element que pugui lesionar-lo en la seva caiguda. El matalàs de
seguretat haurà d'estar lliure de motxilles o de qualsevol altres objectes, excepte pel material que
manipuli l’escalador o l’assegurador durant l’escalada necessaris per l'escalada o l'assegurament.
Zona d’exclusió: està situada a l’entrada al rocòdrom i es caracteritza per estar fora del perímetre
de la zona de caiguda.

Article 2n.- Accés.
La instal·lació del Rocòdrom serà d’accés lliure per a tots els usuaris (definits a l’article 3
d’aquesta normativa) que compleixin els requisits establerts a l’article 4 d’aquesta normativa, amb
un horari de 7:00 a 24:00 hores (exceptuant l’estona de neteja de la sala), tots els dies de la
setmana. Queda prohibit l’accés al rocòdrom fora d’aquest horari. El preu a abonar pels usuaris
del rocòdrom serà l’establert pel -GEMI- , i haurà de ser abonat de la forma establerta, prèviament
a la seva utilització. No obstant lo estipulat a l’apartat anterior, el GEMI té la potestat de, com a
mesura cautelar, negar l’accés o expulsar a aquelles persones que incompleixin de forma
reiterada algun dels punts de la present normativa i en la restant normativa legal aplicable, o les
accions dels quals posin en perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels usuaris. L’accés a les
instal·lacions suposa l’acceptació d’aquesta normativa.
Article 3r.- Usuaris.
Per fer ús del mateix, caldrà ser soci del GEMI i pertànyer a la secció d’escalada. A més s’haurà
d’estar en possessió de la Llicencia Federativa, C o superior, de la FEEC de l’any en curs.
Esporàdicament qualsevol soci pot convidar a una o vàries persones al rocòdrom. En el cas que la
persona convidada vulgui escalar cal que l’amfitrió s’asseguri que el convidat té la llicència de la
FEEC, modalitat C o superior, en vigor. Si l’acompanyant no té la llicència de la FEEC, modalitat C
o superior, en vigor romandrà en la zona d’exclusió per motius de seguretat. Els escaladors
menors de 16 anys hauran d’anar sempre acompanyats i sota la responsabilitat del pare, mare i
tutor/a el qual ha de tenir els coneixements bàsics d’escalada esportiva. Els menors hauran de
tenir en vigor la llicència de la FEEC, modalitat C o superior, corresponent a la seva edat.
A tal efecte, cada soci de la secció d’escalada del GEMI disposarà d’un joc de claus per accedir al
rocòdrom. Ell serà el responsable d’obrir i tancar el local, així com de l’ús del rocòdrom per part de
les persones que l’acompanyen.
Tots els usuaris (amfitrions o convidats) es comprometen a signar l’adhesió a aquestes normes
que consta al peu de pàgina i a fer-ne entrega al GEMI.
Article 4t.- Normes de caràcter general.
- Els usuaris, durant el període d’utilització, són responsables dels desperfectes o anomalies
ocasionades a les instal·lacions, pel seu ús negligent o indegut.
- Els usuaris mantindran netes les instal·lacions.
- Els usuaris respectaran i cuidaran el material esportiu així coma la totalitat de les dependències.
- No està permès fumar en el recinte, ni el consum de begudes alcohòliques o drogues.
- El GEMI no es fa responsable dels danys, lesions o accidents que puguin patir els usuaris per la
pràctica esportiva. Tampoc respon dels objectes de valor i material que estiguin en el recinte de la
instal·lació.
- Queda prohibida l’entrada d’animals a la instal·lació.
- Per a canviar-se o dutxar-se s’utilitzaran els vestidors i/o les dutxes annexes.
- El número de practicants escalant al mateix temps vindrà determinat pel número de vies,
incloent-hi un escalador i assegurador per a la zona de vies. El número d’escaladors simultanis

serà com a màxim de 8. Per a la zona de bloc es calcula un rati aproximat d’un escalador per
cada tres metres horitzontals.
- Els escaladors menors de 16 anys i/o no iniciats només podran fer ús d'aquesta zona de bloc
sense que els seus peus superin els 1,5m d’alçada.
- La responsabilitat objectiva del GEMI es limitarà al funcionament habitual 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 emprat.
- Els usuaris també faran un ús responsable de les zones d’accés al rocòdrom, de les quals el
GEMI no en té l’ús cedit.
Article 5è.- Normes específiques.
És obligatori :
- L’ús de material de seguretat homologat: corda, arnès, peus de gat, mosquetons i aparell
assegurador.
- Quan s’escala de primer, cal passar la corda per tots els punts de seguretat de la instal·lació que
es trobin al seu pas de forma consecutiva, de tal forma que la corda no pugui sortir-ne durant la
caiguda, fins a la reunió o instal·lació de despenjar-se.
- Assegurar a una distància de 1,5 m. de la paret i fer-ho sempre en la vertical del primer punt
d’assegurança, utilitzant un «Gri-Gri» o aparell autoblocant similar, directament a l’anell central de
l’arnès amb un mosquetó de seguretat.
- L’ús de casc homologat per escalar.
- Usar magnesi en bola o líquid.
- Utilitzar adequadament l’equip d’escalada, que haurà de ser homologat segons codi UIIA i
exclusiu per a la pràctica de l’escalada esportiva.
- Comunicar el més aviat possible qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la
integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació. Aquesta comunicació es
farà mitjançant el «Full d’Incidències» que es troba a la sala i enviant un correu electrònic a
gemi@moia.cat.
Queda prohibit :
- El descens de l’escalador de forma ràpida.
- Escalar sota o sobre la vertical d’un altre escalador.
- Accedir a la zona del matalàs amb el mateix calçat que es porta del carrer.
- Escalar amb una ferida oberta que pugui sagnar.
- Escalar amb calçat inadequat o descalç.
- Escalar amb el tors nu.
- Escalar en solitari.
- Despenjar-se d’un sol punt d’assegurament.
- Usar els punts d’assegurament com a preses.
- Alterar els elements de la paret, les preses, els ancoratges, etc.
- Superar l’alçada de les reunions fixes del rocòdrom.

- Utilitzar dos o més escaladors/es, simultàniament, la mateixa via en diferents cordades.
- Superar, en la zona de bloc, la primera línia d’ancoratges sense cap tipus d’assegurament o els 3
metres d’alçada. Es aconsellable que un company protegeixi al escalador en tot moment.
- Pintar o retolar la instal·lació, únicament marcar mitjançant cinta de posar i treure per a marcar
itineraris de forma provisional.
- Deixar material d’escalada o equip personal sobre el matalàs que pugui posar en perill a un
escalador en la seva caiguda.
Es recomana :
- Realitzar estiraments i escalfar adequadament abans de començar a escalar.
- Recollir-se el cabell i desfer-se d’objectes personal com arracades, braçalets, penjolls,...
- Despenjar-se, sempre que sigui possible, de les reunions fixes i, quan no ho sigui, amb dos
punts d’assegurament passats.
- Escalar les fissures amb guants específics.
Article 6è.- Interpretació i buit.
El vocal de la secció d’escalada tindrà la facultat d’interpretar i resoldre els dubtes que es
plantegin com a conseqüència de l’aplicació de la present normativa i en cas de dubte ho trametrà
a la Junta del GEMI.
Col·laborar a mantenir la sala en condicions és responsabilitat de tots. Això és una associació, no
és una empresa !! Si no, pagaries més de quota, per tant, no embrutis. I si embrutes, neteja !!
Salut i Escalada !!
Jo _____________________________ amb DNI ___________________, manifesto que sóc coneixedor que l’escalada esportiva és
potencialment perillosa implicant riscos físics i materials. També entenc, que en la seva pràctica poden ocórrer accidents que em causin
lesions de diverses consideracions, així com a tercers. Amb aquest coneixement, manifesto ser plenament capaç de practicar l'esport
de l’escalada dins de les instal·lacions de «La Ratera» del GEMI i em declaro conscient dels riscos que suposen l'ús de les
instal·lacions. Per això, assumeixo plenament la responsabilitat que comporta aquest ús i declaro ser responsable de les lesions que
em pugui infligir l'ús de les instal·lacions de «La Ratera», o que pugui causar a tercers. Igualment, assumeixo com a pròpia la
responsabilitat ocasionada per danys materials que es puguin produir tant en el meu propi equip com en el de tercers i/o als elements
de la instal·lació de «La Ratera». Em comprometo a fer ús responsable de les instal·lacions de «La Ratera» i complir la normativa i em
comprometo a utilitzar el material adequat així com l'ús del casc obligatori per a protegir de possibles lesions . Assumeixo que el no
compliment de la normativa d'ús de les instal·lacions de «La Ratera» implicarà una baixa de l’entitat (en cas de ser soci del GEMI) i la
inhabilitació per accedir de nou a les instal·lacions.
L’informem que les seves dades personals serán incloses en un fitxer titularitat del Grup Excursionista Moianès Independent amb
domicili al C.Remei s/n de Moià amb la finalitat gestionar l’accés al Rocòdrom “La Ratera”. Per exercitar els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altra consulta sobre les seves dades personals, pot enviar-nos un correu electrònic a
gemi@moia.cat, acreditant degudament la seva identitat.
Signatura

Moià, ________ de ________________ de __________

En el cas de menors:
Jo _____________________________ amb DNI ___________________,, en la meva condició de progenitor o tutor del menor d’edat
__________________________ [...]

