
Reglament d’ús i funcionament del rocòdrom del CEG 

El rocòdrom, l’espeleòdrom i altres instal·lacions d’exercitació i tecnificació esportiva 

existents al pati del CEG estan a disposició dels socis i sòcies amb les següents condicions 

d’ús i funcionament: 

Usos: 

La instal·lació es destinarà fonamentalment a les pràctiques d’escalada, boulder, 

espeleologia, tècniques de ràpel i seguretat en escalada i alpinisme. 

Persones usuàries: 

-  L’ús del rocòdrom és gratuït per als socis/es de ple dret del CEG  (majors de 18 anys i al 

corrent del pagament de quotes) 

-  Cal disposar d’una assegurança de la FEEC o d’una altra federació similar, que cobreixi 

adequadament l’activitat específica que es realitza. 

-  Per a fer ús de l’espeleòdrom cal ser membre del GIE o ser supervisat per un dels seus 

membres. 

-  Un no soci pot fer ús puntual de les instal·lacions sempre que estigui assegurat i vagi 

acompanyat d’un soci de ple dret que se’n faci responsable. 

-  Un soci menor de 16 anys pot fer ús de les instal·lacions sempre que estigui assegurat i 

vagi acompanyat dels seus pares o tutors o d’una persona autoritzada que se’n faci 

responsable. 

-  Un soci d’edat compresa entre 16 i 18 anys pot fer ús de les instal·lacions si està 

assegurat i disposa d’una autorització per escrit dels seus pares o tutors. 

Accés i horari: 

-   Les instal·lacions romandran obertes de dilluns a divendres de 18,15 a 21,45 hores. 

-  La persona coordinadora de la instal·lació controlarà l’accés de les persones al recinte i  

pot demanar l’acreditació dels usuaris en qualsevol moment. 

-  El CEG i qualsevol de les seves seccions poden fer activitats col·lectives, cursos, etc. 

acordant la seva programació amb la persona coordinadora a fi de poder informar de les 

restriccions que tindran les instal·lacions amb l’antelació suficient. 

-  El CEG pot fer acords amb tercers per a l’ús del rocòdrom els dies feiners pel matí i els   

caps de setmana, aquests acords implicaran un cost econòmic per als organitzadors. Les 

activitats poden ser de caràcter formatiu, cursos d’altres clubs o federacions, activitats per 

escoles, celebracions puntuals, activitats combinades per empreses, etc. 

Ús de la instal·lació: 

- La instal·lació no té un responsable tècnic assignat per a supervisar-ne la seva utilització. 

L’ús individual de la instal·lació implica el coneixement de les normes de seguretat, els 

riscos que comporta i tenir suficient experiència per desenvolupar l’activitat amb 

seguretat. Per fer ús de l’espeleòdrom cal tenir una experiència mínima equivalent al 

Nivell 1 i ser autònom. 

- Les activitats organitzades per tercers han de garantir la contractació dels tècnics 

esportius corresponents que han de formar part de la borsa de tècnics del CEG per 

garantir la titulació corresponent, l’assegurança de responsabilitat civil, el coneixement de 

les instal·lacions i s’han de comprometre a respectar la normativa d’ús de les 

instal·lacions. L’obertura i tancament de les instal·lacions sempre serà a càrrec de 

personal del CEG. El cost per a l’ús de les instal·lacions serà variable. El cost mínim 

haurà de cobrir l’obertura i tancament del Club i l’assegurança corresponent. El CEG 

tindrà un catàleg de preus per a activitats externes. 



-  És responsabilitat de les persones usuàries fer un bon ús de les instal·lacions i si es 

detecta alguna deficiència o anomalia, avisar a la persona responsable que, si cal, 

anotarà la incidència al llibre de registre de la instal·lació. 

- Els usuaris han de tenir cura de deixar el material ben recollit (cadires apilades,  

matalassos en posició vertical, estores a cobert...), i si s’escau, de tancar el recinte, el 

llum, i de tornar les claus a la persona coordinadora. 

-  Si voleu deixar peus de gat o altre material personal, podeu fer ús del bagul de fusta que 

es troba just abans d'entrar al rocòdrom. 

-   No està permès menjar, fumar, ni usar envasos de vidre al recinte. 

-   No es pot fer ús de les instal·lacions amb una ferida oberta que pugui sagnar. 

-   No es pot fer ús de les instal·lacions sense samarreta. 

 

Material obligatori: 

-  És indispensable disposar d’un calçat i vestimenta adequada i del material de seguretat 

que requereixi l’activitat que es practiqui i que com a mínim serà: 

     -  Boulder: És obligatori l’ús de peus de gat i casc. 

     -  Rocòdrom (mur de corda): És obligatori a més, corda, arnés i autoblocant.   

     -  Espeleòdrom: És obligatori a més, llum frontal. 

 

Responsabilitat: 

-  La persona coordinadora de la instal·lació te la missió de supervisar que és faci un ús 

adequat del material i les instal·lacions i pot cridar l’atenció a qui calgui i fins i tot 

expulsar-lo del recinte si no compleix el present reglament o mostra una conducta 

inapropiada. Si ho creu necessari informarà a la junta dels fets ocorreguts per que 

aquesta prengui les mesures oportunes. També té la missió d’anotar les incidències al 

llibre de registre de la instal·lació. 

-  Les persones usuàries son responsables del risc inherent a l’activitat i per això han de 

prendre les precaucions necessàries i tenir en vigor la pòlissa d’assegurança 

corresponent. 

-  El CEG com a titular de la instal·lació és responsable de la mateixa, de la seva 

homologació, del seu adequat manteniment i disposa d’una assegurança que cobreix la 

instal·lació i el seu ús. 

 

 

La junta del CEG 

20/09/2017 

 

 


