
Declaració de Responsabilitat 

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya  reconeix  que l'escalada i  el muntanyisme són 

activitats amb risc de lesions  personals o la mort. Els participants en aquestes activitats han de ser-

ne  conscients, han d’acceptar aquests riscos i ser  responsables  de les  seves  pròpies  accions  de 

participació en aquestes disciplines. 

Dades Personals – Aquesta informació serà tractada confidencialment 

Nom i Cognoms 

DNI 

Correu-e 

Condicions de Registre d’Abonament 

Un cop hagi llegit les Condicions i Normes d'ús del Rocòdrom i Bloc, cal que respongui a les 

següents preguntes per escrit, ja sigui "SÍ" o "NO" a la casella corresponent, i signar la 

declaració a la part inferior del formulari. Només els abonats que poden donar respostes 

satisfactòries a aquestes preguntes seran registrats i se'ls permet l’ús  de  les  instal·lacions. 

Té més de 18 anys d'edat? 

Ha llegit i comprès les Condicions i Normes d'ús del Rocòdrom de Martorell? 

* Lligar-me  correctament la corda a l’arnés amb el nus corresponent (vuit resseguit)

* Assegurar amb l’aparell adequat (tipus gri-gri o ATC) al 1r i al 2n de cordada, i saber-ho utilitzar

de forma correcta per fer baixar a un altre escalador de forma segura de  la reunió  fins al terra

* Saber mosquetonejar correctament una cinta exprés per un punt d’assegurança i passar-hi

la corda de la forma adequada.

* Arribar a la reunió i passar la corda de forma correcta pels mosquetons de manera que pugui

fer un descens segur.

* Arribar a la reunió i passar la corda de forma correcta pels mosquetons de manera que el

meu company pugui escalar en top rope de forma segura.
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* Tenir coneixements sobre els codis de comunicació entre escaladors
i ser capaç de comunicar-me de forma segura amb l’altre company de cordada.

* Utilitzar la zona de bloc correctament segons les Condicions i Normes d'ús.

* Conec  les tècniques adequades per controlar les caigudes i parar correctament el company.

* Entén vostè que la no correcta utilització dels equips de seguretat d’escalada pot causar lesions
o la mort?

Té alguna pregunta relacionada amb l'aplicació de les Condicions i Normes d'ús del Rocòdrom? 

Està d'acord a complir les Condicions i Normes d'ús del Rocòdrom ? 

Completar només si accedeix amb un menor de 18 anys 

El menor, ......................................... amb DNI ......................................... i de ...................anys, 

accedeix a la instal·lació sota la meva responsabilitat.  

Accepto i conec que si es menor de 14 anys només pot accedir a zona boulder. 

 Accepto i conec que sóc responsable de les seves accions i  de les conseqüències que aquesta activitat 

puguin derivar en la seva persona.   

Declaració - Confirmo que la informació facilitada anteriorment és correcta: 

Signatura 

Martorell,      de    de 20 

Reconec que l’escalada és un esport que comporta uns riscs, em faig responsable dels meus actes i, per tant, 

eximeixo de qualsevol responsabilitat el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell 

en el cas que provoqui un accident per no haver fet un ús adequat de les instal·lacions o no haver seguit les 

normes de seguretat
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