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FITXA TÈCNICA de l’activitat - PARC D’AVENTURA ANIGAMI  

L’empresa Anigami Aventura SL està inscrita al Cens d’Organitzadors d’Activitats 

Físic-Esportives en el Medi Natural amb en numero C57, i segons estipula el Decret 

56/2003 de 20 de febrer de la Generalitat de Catalunya disposa d’una pòlissa de 

Responsabilitat Civil. 

 

Descripció de l’activitat “Parc d’Aventura”: 

L’activitat consisteix en desenvolupar capacitats motores i psicomotrius tot practicant en equip 

activitats d’aventura en les instal·lacions fixes que l’empresa té al Parc segons l’elecció del 

client (Rocòdrom, tirolina, circuit aeroforestal, circuit de geocaching, circuit de tir amb arc, 

camp de tir amb arc, circuit d’orientació, circuit d’slackline, parc infantil, xiquiparc, pont de 

mico + tirolina, jocs del mon, altres) (Veure activitats escollides a la capçalera) 

Espai on es desenvoluparà l’activitat: 

Totes les activitats incloses en l’activitat Parc d’Aventura se situen dins la finca Mas Les Comes 

on l’empresa està instal·lada. Un entorn de 4 hectàrees de bosc amb prats i àrees diverses 

equipades amb els diversos serveis a l’aire lliure o bé sota cobert. La Masia esdevé centre 

d’operacions i de serveis. 

Funcionament de l’activitat: 

Els tècnics de seguretat de l’empresa expliquen quins son els objectius de l’activitat, així com 

les característiques tècniques i els riscos implícits en la seva pràctica amb les corresponents 

normes de seguretat. En els casos que la normativa de seguretat implica la utilització d’EPI’s, 

 (equips de protecció individual) tals com arnesos, casc, etc, aquests, que seran homologats i 

en bones condicions, s’instal·len individualment a cada participant. 

L’activitat es realitza durant el temps predefinit segons calgui en cada cas sota la vigilància del 

monitor tècnic assignat. 

Anigami no serà responsable de la vigilància i control dels menors per a serveis i espais no 

inclosos en aquest contracte, tenint en compte que al Parc d’Aventura existeixen instal·lacions 

i activitats que sense l’ús d’un material adequat i/o la supervisió d’un instructor titulat, poden 

representar un perill per als usuaris. 

Material tècnic: 

Tot el material tècnic utilitzat en cadascuna de les activitats i les diverses disciplines està 

homologat i dissenyat per a tal fi, revisat i en perfectes condicions a fi de garantir la seguretat 

de tots els participants. 

El participant s’obliga a portar roba esportiva i calçat adequat per a la pràctica d’esports 

d’aventura. 

Edat recomanada: 

 A partir de 8 anys. 
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Estat físic i de salut: 

No cal una preparació física especial per a la pràctica de l’activitat, no obstant el participant 

manifesta estar en un bon estat de salut per a la practica esportiva sense risc afegit. En cas 

contrari es notificarà de qualsevol incidència al contractar l’activitat perquè es prenguin les 

mesures oportunes. 

Coneixements: 

No calen coneixements ni experiència prèvia per a la pràctica esportiva, i els coneixements que 

es facilitaran per part dels monitors i tècnics seran bàsics, entenent-se l’activitat com a primer 

contacte amb els esports d’aventura. 

Actitud i comportament: 

Els participants es comprometen a tenir un bon comportament vers el medi, els companys, els 

instructors i les instal·lacions. 

Els mestres o tutors acompanyants seran els responsables de vetllar per la bona actitud del 

grup. 

Anigami es reserva el dret d’expulsar de l’activitat un o més individus que amb la seva 

conducta posin en perill la seva seguretat, la del grup, de l’equip de monitors o bé facin mal ús 

de les instal·lacions. 

Càtering: 

Anigami no ofereix àpats per a grups escolars oferint a les escoles l’opció de portar picnic o 

contractar un càtering extern. En el cas de contractar serveis de càtering externs, Anigami 

cedirà espais aptes per al picnic, essent el propi client el responsable de l’àpat, personal de 

menjador i vigilància dels participants durant l’àpat i el temps lliure entre activitats. Cal tenir 

en compte que al Parc d’Aventura no es disposa d’aigua potable a l’aixeta. 

Prevenció de Riscos: 

A part de les mesures preventives aplicades in situ i de la utilització d’elements de seguretat 

tals com EPI’s personals quant la disciplina així ho requereixi, l’activitat seguirà un protocol 

dirigit en tot moment pel monitor assignat que no abandonarà la vigilància en cap moment. 
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Així mateix tots els monitors estaran dirigits per un responsable tècnic de l’activitat i estaran 

coordinats via walkie talkie. 

Prèviament informats els participants es comprometen a seguir les indicacions del monitor en 

tot moment. 
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Pla d’emergència de l’activitat: 

En cas d’accident o situació d’emergència el responsable de l’activitat activarà el pla 

d’emergència del Parc d’Aventura i es seguiran les normes i processos descrits en aquest. 

El monitor podrà expulsar de l’activitat els participants que no segueixin les instruccions de 

seguretat i/o posin en perill els seus companys així com aturar l’activitat o variar-ne el 

contingut o el nivell de dificultat en funció de les circumstàncies o per casos de força major. 

Per a qualsevol incidència hi haurà el suport del personal del Parc d’Aventura. 

Reserves: 

Les reserves es realitzaran amb un mínim d’antelació de 20 dies efectuant un prepagament del 

30% del valor del servei contractat. 

Per a formalitzar les reserves caldrà enviar a info@anigami.cat aquest document signat 

acceptant les condicions, així com el model d’acceptació de riscos i responsabilitats que 

s’adjunta. 

Per altra banda l’entitat organitzadora es compromet a fer signar a cada participant una 

autorització de menors (s’adjunta model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a mostra de conformitat amb la reserva present 

Lloc i data: 

Signatura i segell de l’entitat 
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Model d’autorització de participant menor: 

DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT i AUTORITZACIÓ DE MENORS A PARTICIPAR 

Nom i cognoms del mare/pare/tutor:        

DNI:     Edat: 

Nom i cognoms del participant: 

DNI:     Edat: 

Activitat a la que se l’autoritza a participar: 

Sóc conscient i accepto que: 

1. Conec els riscos i les característiques tècniques de l’activitat 

2. L’activitat conté uns riscos que assumeixo lliure i voluntàriament. 

3. L’estat físic i de salut del participant és òptim per a l’activitat. 

4. El participant va equipat degudament per a realitzar l’activitat. 

5. Eximeixo ANIGAMI AVENTURA SL i l’equip de guies d’aquestes responsabilitats (1,2,3 i 4). 

 

 

 

Per això signo a sota 

 

 

 

 

A L’Esquirol, a   de    de 


