REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX POLIESPORTIU
MUNICIPAL
Acord del Ple 01-02-1999
Acord del Ple de 05-03-2012 (modificació) (BOP 19-9-2012)

“CAPÍTOL I. OBJECTE I VIGÈNCIA
Article 1
L’objecte d’aquestes normes és definir el conjunt de condicions per a l’ús de les
instal·lacions esportives municipals.
Article 2
La durada d’aquestes normes serà indefinida mentre no es modifiquen o es deroguen
pels mateixos tràmits de l’aprovació. No obstant això, la Regidoria d’Esports, fent ús de
les seues competències, desplegarà i aplicarà les presentes normes, interpretant
l’articulat, i resoldrà els dubtes que presente el compliment.
CAPÍTOL II. DRETS DEL USUARIS
Article 3
Les instal·lacions del complex poliesportiu són d’accés lliure per als ciutadans sense cap
altra limitació que el pagament del preu corresponent per utilitzar-les i la mateixa
naturalesa de la instal·lació, així com els horaris prèviament reservats.
Article 4
L’usuari, sempre que pague el preu corresponent, té el dret a utilitzar les instal·lacions de
la manera que preveu aquest reglament.
L’ús de les instal·lacions no podrà ser exclusiu dels socis ni dels abonats de les entitats i
clubs locals, amb excepció d’aquells que per les seues particularitats i fets diferencials
així ho aconsellen.
Article 5
En cadascuna de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal es podrà practicar la
modalitat esportiva a què estiga destinada específicament, com també les que
tècnicament siguen possibles.
En ocasions determinades, es podran utilitzar les instal·lacions esportives del
Poliesportiu per a activitats especials no esportives de caràcter cultural i/o recreatiu, que
hauran de comptar amb l’autorització expressa de la Regidoria d’Esports.
Article 6
Es podran fer carnets d’acompanyants per als pares dels alumnes menors de 10 anys de
les escoles esportives i dels cursos de natació. Aquests carnets hauran de ser entregats
a la taquilla del Poliesportiu en accedir-hi. L’entrada es podrà fer amb 15 minuts
d’antelació màxima al començament de l’activitat. S’arreplegaran a l’eixida, que en tot
cas s’haurà de fer abans que passe mitja hora des de l’acabament de l’activitat. Si no es
compleixen aquests horaris, l’acompanyant haurà de pagar el preu corresponent a
l’accés. Si es reitera aquesta falta, es podrà retirar el carnet d’acompanyant. Posat cas
que l’activitat dure més d’una hora, l’acompanyant haurà d’eixir abans que passen 10
minuts des del començament de l’activitat, i podrà entrar-hi amb posterioritat per tal
d’arreplegar l’alumne 10 minuts abans que acabe l’activitat.
Article 7
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Qualsevol usuari té dret a sol·licitar informació sobre la gestió i l’organització del complex
poliesportiu municipal tant verbalment com per escrit.
Article 8
Qualsevol usuari de les instal·lacions, i també qualsevol ciutadà, pot fer les reclamacions
o els suggeriments que crega que són escaients en relació amb el funcionament o amb
la gestió de les instal·lacions esportives, mitjançant un escrit dirigit a l’alcalde-president
de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna o al regidor d’Esports.
Article 9
La ciutadania té dret a ser informada sobre les condicions d’ús del complex poliesportiu
municipal i sobre els programes esportius que s’hi desenvolupen.
Article 10
Al tauler d’anuncis del Poliesportiu figurarà, amb caràcter preceptiu, un rètol en el qual
s’indique:
a) El preu de l’ús ocasional de les instal·lacions, així com les possibilitats
d’abonaments.
b) L’horari d’obertura al públic.
c) Els dies que estarà tancat al Poliesportiu
CAPÍTOL III. OBLIGACIONS DELS USUARIS
Article 11
Els usuaris de les instal·lacions esportives hauran de respectar en tot cas la totalitat dels
béns mobles o immobles que en formen part.
Article 12
Tots els usuaris hauran d’observar aquelles indicacions i ordres que, d’acord amb el
s’expressa en aquest reglament, puga realitzar el personal del servei d’Esports.
Article 13
Tot usuari o espectador que manifeste un comportament contrari a aquesta normativa, o
que no respecte les persones o coses que es troben en aquell moment al Poliesportiu
Municipal, serà comminat a abandonar les instal·lacions.
Article 14
Qualsevol usuari que ocasione desperfectes materials a les instal·lacions esportives,
serà directament responsable dels danys. Per tant, s’haurà de fer càrrec de les despeses
que origine el desperfecte i pot ser sancionable.
CAPÍTOL IV. ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT
Article 15
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna fomentarà totes aquelles actuacions i activitats
que tendisquen a eliminar la violència en la pràctica de l’esport i, si se’n produïren, pel
que fa a les instal·lacions del complex poliesportiu, prendrà les mesures oportunes.
Article 16
L’Ajuntament ha de vetlar per un manteniment i per una conservació adequats del
conjunt de béns de diferents tipus que constitueixen el complex Poliesportiu Municipal
per tal de prestar el servei públic a què estan destinades durant la vida útil de l’edifici.
Article 17
El personal del Poliesportiu Municipal responsable de les instal·lacions podrà tancar-les
per raons de seguretat o climatològiques i quan es produesquen circumstàncies que
puguen ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a les instal·lacions. En aquest
cas no es tindrà dret a la devolució dels diners pagats per tal d’accedir-hi.
Article 18
La Regidoria d’Esports informarà els abonats del tancament de les instal·lacions per
períodes de vacances, grans reparacions i similars, amb un mínim de 15 dies
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d’anticipació sempre que siga possible.
CAPÍTOL V. PREUS PÚBLICS I ALTRES APROFITAMENTS
Article 19
El pagament del preu per poder utilitzar les instal·lacions és obligatori per a tots els
usuaris, i la corporació municipal podrà establir les excepcions a aquesta norma que
considere escaients, les quals s’hauran de fer constar en l’ordenança reguladora dels
preus públics aplicable al Poliesportiu.
Article 20
Les competicions esportives que tinguen lloc al Poliesportiu seran de lliure accés per al
públic. No obstant això, es podrà establir el pagament d’entrades sempre que abans ho
autoritze la Comissió de Govern Municipal.
Article 21
Els ingressos pel concepte d’entrades i tots els altres que es puguen produir en el
Poliesportiu Municipal amb motiu de la celebració de competicions o altres espectacles
esportius, correspondran íntegrament a l’entitat organitzadora o promotora, sempre que,
prèviament, haja satisfet a l’Ajuntament el preu que aquest puga establir. A més, en
acabar l’esdeveniment, l’entitat organitzadora haurà de comunicar a l’Ajuntament el
resultat econòmic d’aquest.
Article 22
Les entitats esportives legalment constituïdes que desenvolupen les seues activitats al
Poliesportiu Municipal, podran explotar la publicitat en les instal·lacions, i hauran de
presentar anualment una memòria de l’explotació on es farà constar la quantitat total de
publicitat contractada, les tarifes contractades i qualsevol altra informació que es
considere adient per a un millor coneixement d’aquest fet per part de la corporació
municipal.
Totes les despeses ocasionades per la col·locació de la publicitat seran a càrrec de les
entitats promotores, així com el cobrament als anunciants. A aquests efectes, no es
considerarà el fet publicitari com subjecte a l’impost de publicitat, sinó com l’aprofitament
especial d’una propietat municipal.
CAPÍTOL VI. HORARIS I DIES D’OBERTURA
Article 23
L’horari serà com a norma general el següent segons la temporada:
Dilluns
8:30 a 13’00 i 15:30 a 23 h
Dimarts
8’30 a 13:30 i 15:30 a 23 h
Dimecres
8:30 a 13:30 i 15:30 a 23 h
Dijous
8:30 a 13:30 i 15:30 a 23 h
Divendres
8:30 a 13’30 i 15:30 a 23h.
Dissabte
8:30 a 22 h
Diumenge
7:30 a 15 h a la vesprada fins que acabe la competició
oficial.
No obstant això, en dates destacades (Falles, Pasqua, Nadal, etc.) la Regidoria
d’Esports podrà establir un horari diferent. Excepcionalment, es podrà variar aquest horari
amb motiu d’algun acte concret, l’organitzador del qual ho haurà de sol·licitar per escrit a la
Regidoria d’Esports amb una antelació mínima de 15 dies, la qual decidirà la conveniència o
no, així com les condicions en les quals es farà aquesta excepció.
Article 24
Les dates que el Poliesportiu romandrà tancat, com a norma, seran les següents:
Dia 1 de gener (Any Nou)
Dia 6 de gener (Dia dels Reis Mags)
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Setmana Santa (des del Divendres Sant fins al Dilluns de Pasqua, tots dos
inclosos)

a)
b)
c)
d)
e)

Dia 25 de desembre (Dia de Nadal)
CAPÍTOL VII. RESERVES DE PISTA
Apartat A. Normes comunes
Article 25
En tot cas, es consideraran com a pràctiques amb prioritat d’ús i amb el següent ordre:
Les activitats organitzades per l’ Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
Les entitats esportives que participen en competicions federades, tant per a entrenar
com per a la competició.
Les activitats organitzades per entitats esportives o d’altres de forma puntual o
continuada.
Els centres docents de la localitat.
La resta d’usuaris.
Article 26
Les reserves d’una hora es podran fer el mateix dia o amb l’antelació suficient,
sempre respectant tant les reserves fixes com les que ja pogueren haver-hi. Aquestes
reserves sols seran vàlides per una hora, i es podrà fer excepció quan aquesta pista no
estiga ocupada o no siga desitjada per cap usuari. Sols es podrà fer la reserva d’una
hora per pista i per persona o grup.
Article 27
Transcorreguts 10 minuts de l’hora de reserva, si els sol·licitats no s’hi presenten,
quedarà anul·lada en cas de ser reclamada per qualsevol altre usuari.
Apartat B. Normes per a entitats legalment constituïdes.
Article 28
Els clubs de competició hauran de presentar per escrit una proposta d’utilització de les
instal·lacions necessàries per a la seua pràctica esportiva habitual a la Regidoria
d’Esports durant el mes de juliol. La Regidoria procedirà a l’elaboració d’un pla d’usos
que intente arreglar totes les demandes, i es tindran en compte per a l’elaboració criteris
com el nombre de components, actes esportius que realitze el club, col·laboració
manifestada amb la Regidoria d’Esports o l’historial del club. Durant el mes de setembre,
es mantindrà una reunió entre totes les entitats que hagen sol·licitat usar les
instal·lacions i la Regidoria d’Esports, on s’exposarà el pla desplegat per aquesta última,
que haurà de ser ratificat pels assistents. En cas que no s’aplegue a cap acord, la
Regidoria d’Esports determinarà l’horari d’ús.
Les entitats que desenvolupen les seues competicions al Poliesportiu hauran de fer
aplegar a la Regidoria d’Esports el calendari de competicions com a mínim 15 dies abans
del començament.
Si dos clubs esportius o més projecten utilitzar la mateixa instal·lació en la mateixa franja
horària, la Regidoria d’Esports els advertirà de la coincidència i aquests hauran d’establir
contactes entre si per tal de resoldre-la. La Regidoria d’Esports haurà d’estar al corrent
dels canvis acordats. Qualsevol problema ocasionat per aquestes circumstàncies serà
responsabilitat de les entitats sol·licitants.
Article 29
Per a les activitats i esdeveniments esportius de caràcter puntual, s’haurà de presentar la
sol·licitud d’ús i la proposta d’horaris com a mínim 15 dies abans de la data prevista per a
l’activitat. Els centres docents que vulguen fer ús de les instal·lacions esportives també
hauran de fer l’esmentada sol·licitud amb una antelació almenys de 15 dies abans de
l’inici de les activitats.
Article 30
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En cap cas es donaran autoritzacions d’ús d’instal·lacions per un període superior a un
any. Les entitats que vulguen utilitzar alguna instal·lació per un any més, hauran de
renovar l’autorització abans que expire el termini establert.
Article 31
Totes les autoritzacions es consideraran amb l’exclusiva finalitat de realitzar l’activitat
prevista en la sol·licitud, i no podran excedir de la durada determinada ni podrà fer-se ús
per a altres activitats.
Article 32
Qualsevol modificació en l’horari o ús reservats, s’haurà de notificar a la Regidoria
d’Esports amb un mínim de tres dies d’anticipació.
Article 33
Les entitats que sol·liciten l’ús de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal per a actes
especials, hauran de presentar, amb tres setmanes d’antelació, una sol·licitud per escrit
en què ha de constar el tipus d’activitat, el nombre d’assistents previstos, el preu
d’entrada (si no és un acte gratuït) i el pressupost de l’activitat.
Posat cas que la Regidoria d’Esports autoritze l’acte, l’organització haurà de pagar el
preu públic que establisca la Comissió de Govern Municipal per a cada acte en concret i,
prèviament a la utilització de les instal·lacions, haurà de dipositar una fiança a determinar
en previsió de possibles desperfectes dels béns de les instal·lacions.
Per a cada cas inclòs en aquest Article, s’hauran de preveure, mitjançant l’aportació d’un
contracte, els conceptes de neteja, seguretat, assegurances i totes aquelles que es
consideren necessàries, despeses que en tot cas seran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
Apartat C. Normes per a grups i equips no constituïts legalment
Article 34
Podrà fer reserva de pista de les instal·lacions esportives del complex Poliesportiu
Municipal qualsevol persona, club, associació o entitat sempre que accepte aquestes
normes i respecte l’horari d’ús de les instal·lacions, tenint en compte en tot cas les
reserves anteriors.
Aquestes reserves podran tindre caràcter anual i cada equip haurà de presentar almenys
8 carnets anuals del Poliesportiu Municipal pertanyents als membres de l’equip.
Article 35
Aquelles entitats i grups que tinguen assignades l’ús d’una determinada instal·lació i que
reiteradament no utilitzen les hores reservades, considerant reiteració faltar dues
setmanes consecutives sense un motiu justificat, donaran peu a l’anul·lació de
l’esmentada reserva.
CAPÍTOL VIII. NORMES D’ÀMBIT GENERAL
Apartat A. Normes per a la cessió de claus i material esportiu
Article 36
Els usuaris tornaran i endreçaran el material utilitzat per a la pràctica esportiva en el lloc i
les condicions que els indique el personal responsable de les instal·lacions.
Article 37
Les claus dels vestidors seran facilitades pel personal del Poliesportiu i hauran de ser
tornades en acabar d’utilitzar-les. Per a l’entrega de les claus, es mantindrà el mateix
ordre de preferència que l’indicat en l’Article 25 del present reglament.
Article 38
El servei d’esports no es fa responsable, en cap cas, dels objectes dipositats a l’interior
dels vestidors.
Article 39
Per a fer entrega de material o de les claus de les sales tancades als usuaris, s’haurà
d’entregar el carnet o qualsevol altre objecte de valor manifest.
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Apartat B. Normes d’higiene i seguretat
Article 40
No és permés de fumar i menjar dins dels vestidors. Tampoc es podrà fumar en totes
aquelles instal·lacions tancades o de superfície sintètica.
Article 41
No és permesa l’activitat esportiva sense anar convenientment equipat amb indumentària
esportiva.
Article 42
Queda terminantment prohibit entrar al recinte esportiu cap animal així com circular per
dins de les instal·lacions amb cap vehicle, amb excepció de les persones autoritzades
per la Regidoria d’Esports.
Apartat C. Enllumenat i senyalització
Article 43
Per tal de racionalitzar els consums elèctrics al Poliesportiu, els llums de les instal·lacions
s’engegaran, com a norma general, quan en cadascuna de les instal·lacions hi haja
almenys el nombre d’usuaris que s’indica en la taula següent:
Pistes de futbet
7 persones
Pista bàsquet
6 persones
Frontó
4 persones
Trinquet
4 persones
Camp de futbol/rugbi
10 persones
Article 44
Qualsevol tipus de senyalització que tinga la instal·lació, siga interna o externa, ha
d’estar d’acord amb la normativa municipal corresponent.
CAPÍTOL IX. NORMES ESPECÍFIQUES
Apartat A. Piscina
Article 45
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en aquest Reglament, en la
piscina s’hauran de complir les següents:
a) Abans del bany serà obligatori dutxar-se
b) Els usuaris no es podran dutxar amb sabó en les dutxes exteriors
c) Per a prendre el bany caldrà utilitzar banyador.
d) La piscina xicoteta és d’ús exclusiu dels menors de 8 anys
e) Queda prohibit aproximar-se a la piscina amb menjars i botelles, així com
menjars dins l’aigua
f) No es podran tirar objectes dins l’aigua
g) No es podran utilitzar gomes inflables, balons, mànegues, rodes, matalassos de
plàstic, etc.
h) No es poden usar ulleres de busseig; sols podran utilitzar-se les de natació.
i) Caldrà utilitzar sabatilles per a desplaçar-se dins del recinte de la piscina.
j) Caldrà fer ús de les papereres i els cendrers.
k) No es podran fer torres, espentar-se ni realitzar qualsevol altre joc perillós
l) El públic disposarà d’una farmaciola de primers auxilis.
m) Per a qualsevol dubte caldrà consultar el socorrista.
Apartat B. Camps de futbol/rugbi
Article 46
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en aquest reglament, en els
camps de futbol/rugbi hauran de complir les següents:
a) No es podrà fer ús de balons fora de l’horari d’entrenaments.
b) Per a rodar i calfar, es farà per la gespa exterior al camp.
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c) No es podrà creuar els camps quan estiguen entrenant els equips
d) Quan estiga realitzant-se qualsevol prova de caràcter oficial, no es podrà entrenar en
aquesta instal·lació
e) S’haurà d’entrar obligatòriament amb calçat esportiu
Apartat C. Pistes 2, trinquet i frontó
Article 47
A més de les normes de caràcter general que s’estableixen en aquest reglament. A la
Pista 2 i el trinquet, per a partits, sols es podrà estar una hora i mitja.
Article 48
Al frontó no es podrà estar més d’una hora seguida jugant
Normativa d’ús per al rocòdrom i bloc
Es denomina rocòdrom de forma genèrica tota l’estructura escalable, en la qual es
diferencien dos espais: zona de vies i zona de blocs.
Article 49.- Àmbit d’aplicació.
Esta normativa s’aplica al rocòdrom i bloc del Poliesportiu Municipal de Tavernes de
la Valldigna, de titularitat municipal.
− Zona de vies: la que supera els 3m d’altura i està equipada amb ancoratges de
seguretat (xapes). Només hi està permès escalar amb corda seguint els requisits
mínims de seguretat definits en esta normativa.
− Zona de bloc: la que no supera els 3m d’altura i es pot escalar sense corda,
preferentment amb la protecció d’un company (porter) i dels matalaps de seguretat.
Pot considerar-se zona de bloc tota la franja escalable de la zona de vies sempre
que no es supere eixa altura i que en eixe moment no s’use per a escalar amb
corda. Els escaladors infantils i/o no iniciats només poden fer ús d’esta zona de bloc
sense que els peus superen 1,5m d’altura.
Els ancoratges de seguretat es diferencien en dos tipus:
− Les xapes o ancoratges individuals en què es col·loquen les cintes exprés per a
progressar com a primer de corda. És obligatori usar totes les assegurances que hi
ha en el recorregut de la via escalada. No es poden emprar mosquetons individuals
per a fer xapes.
− Els despenjaments i reunions han de disposar, almenys, de dos punts d’ancoratge,
que sempre han d’estar units entre si a l’escalador, i que s’usen per a despenjar-se
després d’ascendir la via com a primer; per a instal·lar una corriola o top rope per a
escalar com a segon; per a realitzar un ràpel o per a instal·lar una reunió per a
assegurar un segon de corda. Cal usar mosquetons d’assegurament propi de
l’escalador en totes les maniobres excepte en l’última de despenjament o ràpel, a fi
d’evitar el desgast de la instal·lació comuna.
Les estructures per a l’agafador o el suport es diferenciaran entre:
− Preses: formacions que s’instal·len a l’estructura per mitjà de caragols i que són
susceptibles de modificar de posició i lloc. És convenient que les preses les
col·loque només personal autoritzat.
− Formes de l’estructura: totes les pròpies de l’estructura que no són substituïbles o
removibles.
Zona de caiguda:
Tot l’espai que pot ocupar l’escalador en la seua caiguda, independentment del lloc
on es trobe, ha d’estar sempre lliure de qualsevol element que puga fer mal a l’escalador en
la caiguda. En el cas del paviment, s’hi han de col·locar sempre els matalaps, i l’espai ha
d’estar lliure de motxilles o altres objectes que no siguen imprescindibles per al
desenvolupament de l’escalada o l’assegurament.
Article 50.- Usos permesos.
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L’ús fonamental és la pràctica esportiva en les diferents disciplines o modalitats
pròpies de la instal·lació. La pràctica de qualsevol altra activitat ha de ser autoritzada per la
Regidoria d’Esports Municipal de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
Les activitats programades per entitats o clubs i autoritzades per la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, o les que la Regidoria
organitza, tenen prioritat sobre la resta. Durant la celebració de les activitats, la instal·lació
no pot ser utilitzada per cap altre esportista.
Els usuaris que prenguen part en les activitats programades han de complir en tot
moment les normes d’este Reglament.
Article 51.- Accés.
1.- La instal·lació del rocòdrom és d’accés lliure per a tots els usuaris que
compliquen els requisits de l’article 4 d’esta normativa en l’horari d’ús establit. Està prohibit
terminantment accedir-hi fora d’este horari.
Els usuaris que pretenguen reservar la instal·lació en un horari determinat han de
tramitar l’autorització corresponent en les oficines de la Regidoria d’Esports, en horari
d’oficina de dilluns a divendres.
El preu que han d’abonar els usuaris del rocòdrom és l’establit en l’Ordenança fiscal i
de preus públics de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, per a cada any, i les taxes
s’han d’abonar abans de la utilització.
2.- No obstant l’apartat anterior, la Regidoria d’Esports, com a mesura cautelar, té la
facultat de negar l’accés o d’expulsar les persones que incomplisquen de forma reiterada
algun dels punts continguts en esta normativa i en la restant normativa legal aplicable, o que
amb les seues accions posen en perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels usuaris, veïns,
etc.
3.- Per a accedir a la instal·lació és imprescindible mostrar la targeta d’accés en la
recepció del pavelló municipal d’esports.
L’obtenció d’esta acreditació es realitza a través de l’entitat col·laboradora Centre
Excursionista Tavernes de la Valldigna, que fa les proves i comprovacions pertinents a
petició dels interessats, els quals han de contactar amb els membres responsables del
Centre. Consistix, com a mínim, en una prova pràctica de:
1. Realitzar el nuc de 8
2. Abandonament de vies.
3. Realitzar despenjaments sense mosquetó
4. Realitzar canvi de corda
5. Nucs antiblocatges
6. Destresa a l’hora de posar xapes.
7. Destresa d’assegurar
8. Coneixement del material
Grigri
Revers
Huit
Cordes dinàmiques/estàtiques
Xapa ancoratge
Nivells de caiguda
Reunió
Agafadors
Cintes exprés
4.- L’accés a les instal·lacions suposa l’acceptació d’esta normativa.
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5.- La Regidoria d’Esports pot autoritzar excepcionalment l’ús de les instal·lacions
fora dels horaris habituals.
Article 52. Usuaris.
Tots els interessats a utilitzar les instal·lacions esportives del rocòdrom han
d’inscriure’s en les oficines de la Regidoria d’Esports de Tavernes de la Valldigna omplint
una fitxa amb les dades personals. Per a fer ús de les instal·lacions de forma autònoma i
segura, els escaladors han de posseir la corresponent llicència de la Federació Espanyola
d’Esports de Muntanya i Escalada, i acreditar un nivell mínim de procediments tècnics sobre
seguretat (assegurament, tècniques de xapar, cordam bàsic, etc.) per mitjà dels cursos i
proves d’aptitud que la Regidoria d’Esports considere oportuns.
La Regidoria d’Esports facilitarà l’accés a la instal·lació als esportistes que
complisquen tots els requisits. Han de mostrar l’acreditació i un document identificatiu cada
vegada que el personal del poliesportiu municipal els ho requerisca.
Es permet l’accés a acompanyants sempre que no escalen i no molesten la resta
d’escaladors. En cas contrari, poden ser expulsats del recinte. Si el problema és reiterat,
l’escalador a qui acompanyen pot perdre l’acreditació com a usuari.
Pel bé de tots els usuaris, cal mantindre net el recinte i gastar la mínima quantitat de
magnesi possible per a no deteriorar l’adherència de les preses i les formes.
La Regidoria d’Esports es reserva el dret de fer ús del rocòdrom per a les activitats
pròpies i d’establir el quadrant d’utilització per als diferents col·lectius i individuals.
El nombre de practicants escalant al mateix temps està determinat pel nombre de
vies, incloent-hi un escalador i assegurador per a la zona de vies. Per al bloc es calcula una
ràtio igualment indicada per la superfície total escalable, aproximadament un escalador per
cada dos metres horitzontals.
Els usuaris d’ús lliure han de ser majors de 16 anys o estar acompanyats de majors i
posseir la targeta d’accés.
Els escaladors menors d’edat han de tenir la llicència federativa pertanyent a la
federació espanyola d’esports de muntanya i escalada vigent i sempre en companyia i sota
la responsabilitat d’un major d’edat.
Article 53.- Normes de caràcter general.
1.- Tots els usuaris compresos en l’article 4t, als quals es concedix la utilització del
rocòdrom, s’han d’atenir a les normes, tant les d’ús, que els afecten com a usuaris, com a
les regles de funcionament o normes complementàries que puga dictar la Regidoria
d’Esports.
2.- Els usuaris, durant el període d’utilització, són responsables dels desperfectes o
anomalies ocasionats en les instal·lacions per ús negligent o indegut.
3.- Els usuaris han de mantenir netes les instal·lacions.
4.- Els usuaris han de respectar i cuidar el material esportiu, mobiliari, així com la
totalitat de les dependències.
5.- No està permès fumar en el recinte.
6.- En els períodes d’entrenament, classes lectives o campionats, el públic ha de
freqüentar únicament les zones que té reservades.
7.- El delegat, entrenador o persona que representa l’usuari és responsable dels
danys o desperfectes ocasionats per la utilització indeguda de la instal·lació.
8.- La Regidoria d’Esports no es fa responsable dels danys, lesions o accidents que
pugen ocórrer als usuaris per la pràctica esportiva.
9.- La Regidoria d’Esports no respon dels objectes de valor depositats en la
instal·lació.
10.- No s’hi permet l’entrada de bicicletes, patins o monopatins, ni vehicles de motor.
11.- Queda prohibida l’entrada d’animals a la instal·lació.
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12.- L’entitat o persona autoritzada per a utilitzar la instal·lació s’ha d’encarregar de
vetllar pel compliment de les normes establides, i és, alhora, responsable que es
complisquen. Quan es tracte de col·legis, grups o escoles de promoció, és la persona que
dirigix l’activitat l’encarregada de vetllar pel compliment del que es descriu anteriorment
13.- En les activitats esportives (entrenaments, competicions o classes) hi ha d’estar
present la persona responsable o substitut degudament acreditat, sense la qual no pot
començar. Així mateix, es pot exigir l’acreditació de la totalitat dels usuaris.
14.- La utilització dels vestuaris està subjecta a l’autorització del personal del
poliesportiu.
Article 54.- Normes específiques.
1.- EI nombre màxim de cordades és de quatre simultàniament, i cada cordada està
formada per 2 persones autoritzades, escalador i assegurador.
2. És obligatori utilitzar material d’escalada homologat i amb la certificació CE, peus
de gat, corda dinàmica, arnés d’escalada, casc, sistemes d’assegurament autoblocants,
cintes exprés i roba esportiva d’acord amb l’activitat.
3. Quan s’escala de primer, cal utilitzar tots els punts d’assegurament de la
instal·lació que hi haja al seu pas de forma consecutiva, de forma que la corda no puga
eixir-se’n durant la caiguda, fins al despenjament o reunió.
4. Instal·lar el despenjament o reunió emprant, almenys, dos ancoratges. Fer ús de
mosquetons d’assegurament propi en totes les maniobres, a excepció de l’ultima de
despenjament o ràpel, per a evitar el deteriorament excessiu per desgast d’equipament
comú.
5. L’assegurament s’ha de realitzar sempre per mitjà d’un dispositiu autobloquejant
automàtic tipus grigri o semblant. L’assegurament per mitjà de descensor tipus huit està
prohibit. Cal comprovar que la relació de pesos entre escalador i assegurador són
equilibrats; en cas contrari, s’hauran de usar els ancoratges inferiors instal·lats a este efecte
o proporcionar-ne.
6. Es prohibeix el descens de l’escalador de forma ràpida.
7. Es prohibeix escalar davall o sobre la vertical d’un altre escalador.
8. Es prohibeix escalar amb calçat de carrer. Cal usar preferiblement peus de gat.
9. S’ha d’usar la mínima quantitat de magnesi possible a causa de l’efecte negatiu
en l’adherència de les preses i formes, o emprar-ne la fórmula líquida.
10. La part baixa del rocòdrom haurà d’estar neta de material d’escalada i de
qualsevol altre material o equipament personal que puga posar en perill un escalador en la
caiguda.
11. És obligatori l’ús del casc per a tota persona que escale vies en el rocòdrom.
12. És recomanable realitzar estirades i calfar adequadament abans de començar a
escalar, a fi d’evitar lesions.
13. La modificació dels itineraris d’escalada o canvis de preses està prohibida,
excepte situacions de risc o tècnicament recomanables.
14. No es permet pintar o retolar la instal·lació, únicament marcar per mitjà de cinta
de llevar i posar itineraris per a marcar de forma provisional.
15. Practicant bloc, està prohibit superar la primera línia d’assegurances sense cap
tipus d’assegurament o els 3 metres d’altura del bloc. És aconsellable que un company
protegisca l’escalador en tot moment, especialment en passos difícils, alts o de postures
que compliquen la caiguda.
16. Es pot escalar en la zona de vies fent bloc sempre que no es passe davall d’una
cordada que es trobe realitzant alguna de les vies.
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17. Qualsevol implementació que s’haja de realitzar en el rocòdrom, que no siga
l’escalada, ha de ser autoritzada per la Regidoria d’Esports municipal, després de
presentar-li amb detall un informe tècnic i d’actuació i d’impacte sobre la infraestructura.
18. Està prohibit muntar tirolines o cordes horitzontals i utilitzar els punts
d’assegurament o despenjaments per a qualsevol cosa que no siga detenir caigudes o
descens normal de l’escalador. En cap cas, no es permeten les caigudes o vols voluntaris
sobre els punts d’assegurament.
19. En els desploms, encara que s’escale en top rope, la corda ha de passar-se per
totes les assegurances.
20. En els ràpels està prohibit realitzar esta maniobra botant o sobre una cordada
que està escalant.
21. Està prohibit superar la zona de despenjaments en les vies d’escalada del
rocòdrom.
22. Els usuaris han de comunicar de forma immediata al personal de la Regidoria
d’Esports municipal qualsevol deteriorament o anomalia que pose en perill la integritat de
les persones o el funcionament correcte de la instal·lació, igual que qualsevol avaria o
deteriorament.
23. És perillós introduir els dits en els ancoratges de seguretat. No es pot enfilar-se
per davall d’un altre escalador. En el moment que una persona es faça algun tipus de lesió,
ha d’abandonar immediatament la pràctica esportiva. No es poden dipositar objectes al peu
de les zones d’escalada que no siguen imprescindibles per al desenvolupament d’activitat.
Els despenjaments i les reunions no han de ser utilitzats per més d’un escalador de forma
simultània.
Article 55. Normes complementàries.La Regidoria d’Esports municipal pot dictar les normes complementàries que crega
oportunes sempre que no contravinguen la legislació vigent pel que fa a instal·lacions
esportives.
Article 56. Interpretació i buit normatiu.La Regidoria d’Esports municipal té la facultat d’interpretar els dubtes que es
plantegen com a conseqüència de l’aplicació d’esta normativa.
La Regidoria d’Esports és la que decidix en els casos no prevists en esta normativa.
Ni la Regidoria d’Esports ni el Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna, es
responsabilitzen en cap cas dels accidents o lesions que es puguen produir en esta
instal·lació
CAPÍTOL X. DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aquest Reglament és d’obligat compliment per a tots els usuaris del complex
Poliesportiu Municipal
Segona
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada siga aprovat pel Ple de l’Ajuntament
de Tavernes de la Valldigna i siga publicat. Podrà ser modificat pel mateix Ajuntament a
proposta de la Regidoria d’Esports, en l’exercici de les facultats que li atorga la legislació de
règim local”.
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