
 
 

 
ACEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DE LES 

TANDES DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA 
 
  
CONDICIONS GENERALS 
La persona que contracta el servei per córrer per la pista amb el seu vehicle podrà escollir entre totes les tandes disponibles de la 
jornada en qüestió, sempre que no hagin assolit la seva ocupació màxima. La reserva de les tandes restants es farà per estricte ordre 
d’arribada. En el moment de formalitzar el pagament o la presentació del tiquet corresponent a les tandes reservades, es lliuraran al 
participant els adhesius de cada tanda adquirida, que serviran com a únic comprovant per accedir a la pista.  
L’ocupació màxima per cada tanda estarà fixada per les necessitats del moment.  
  
1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT 
El Circuit queda exclòs de tota responsabilitat respecte a tots el danys materials i derivats a tercers, o que es puguin derivar d’un 
accident eventual. Aniran a càrrec exclusiu de l’usuari o, si s’escau, de l’assegurança que tingui contractada. Així mateix, el Circuit no 
es fa responsable dels robatoris, furts i sostraccions que es puguin ocasionar. 
L’usuari declara que, des del primer moment de l’ús de la pista, hi circula assumint el risc, renunciant a qualsevol acció penal o civil 
de responsabilitat contractual o extracontractual, contra Circuits de Catalunya SL, o els empleats i persones que ofereixin els seus 
serveis en aquesta societat.   
No s’admeten usuaris menors de 16 anys. Els usuaris menors d’edat, de 16 a 18 anys, que vulguin participar a les tandes, hauran de 
lliurar a l’organització una autorització i una fotocòpia del DNI, d’un dels seus pares o tutor legal. No s’acceptarà cap menor d’edat 
sense la documentació sol·licitada en aquesta normativa. 
 
2. REQUISITS PREVIS 
2.1. Vehicles admesos: 
 a. Motocicletes des de 125 cc (cilindrada mínima). No s’admeten motocicletes tipus Scooter. 
 b. Automòbils sense remolc (excepte camions i furgonetes, monovolum i tot terreny) 
2.2. Equipament dels pilots:  
Tots els participants estan obligats a dur vestuari adequat que consistirà en:  
  Cotxe: cinturó de seguretat i casc de protecció homologat 
  Motos: casc de protecció homologat, mono de pell, botes i guants de cuir, ganxo de remolc davanter i darrer.  
2.3. Nombre de participants: 
En moto només es permetrà un ocupant. En cotxe, és possible portar copilot, sempre que s’aboni la taxa d’assegurança extra 
corresponent.  
2.4. Normes de circulació: 
Els participants de les tandes es comprometen a seguir i acceptar en tot moment les indicacions dels responsables de l’organització 
de les tandes i els comissaris de pista. 
S’estableix com norma bàsica de circulació que l’usuari condueixi el seu vehicle per la pista del circuit amb la diligència i la  prudència 
necessàries, per evitar perjudicis propis o a tercers, o danys al circuit.   
A més,  i per raons de seguretat, l’usuari haurà de realitzar unes voltes al circuit a una velocitat prou moderada per fer un 
reconeixement exhaustiu de la pista, les seves dificultats i les eventuals irregularitats del terreny o condicions de l’asfalt que puguin 
alterar-ne la seguretat.  
 
3. ASSEGURANÇA DE L’OCUPANT 
El circuit té a disposició de l’usuari una assegurança d’accidents que cobreix mort i invalidesa amb un capital màxim de 30.000 euros 
per pilot, i cobertura d’assistència sanitària per un capital màxim de 6.000 Euros per les lesions derivades d’un eventual accident 
durant el desenvolupament de les tandes, en centres de la seguretat social o centres recomanats per l’assegurador.  
Per fer-la efectiva, l’usuari haurà de dirigir-se als responsables del circuit que es trobin a les instal·lacions en aquell moment. Posem a 
disposició de l’usuari l’hospital del circuit, dues ambulàncies UCI, dos metges i dos ATS.   
FALTA TEXT 
 
4. FUNCIONAMENT 
L’organització realitzarà les tandes de la manera següent:  
Cada una tindrà una durada efectiva de 30 minuts, en què els participants acreditats podran córrer per la pista. Un cop acabat 
aquest temps es requerirà a tots els participants que abandonin la pista per donar sortida a la següent tanda.  
No se suspendrà cap tanda per motius climatològics. L’adquisició del tiquet i la signatura de la normativa de les tandes accepta la 
possibilitat de córrer sobre pista mullada.   
 
5. MESURES DE SEGURETAT 
L’organització disposarà de vehicles d’assistència ràpida en pista i grues de recollida de vehicles. L’existència d’un circuit tancat de TV 
controlada per un equip de professionals contribueix a garantir la seguretat dels pilots.  
 
 
 



 
 

 
6. PROHIBICIONS 
Es recorda la prohibició absoluta de competicions entre els participants en una tanda. En cas que l’organització cregui que el 
comportament d’algun participant afecta negativament el desenvolupament de la tanda, es reserva el dret de demanar-li que 
abandoni la pista i, si és necessari, es pararà momentàniament la tanda.   
De la mateixa manera, queda en mans  de l’organització la decisió de no autoritzar algun vehicle per córrer si aquest pogués 
ocasionar desperfectes a la pista.  
No està permesa la conducció drift. 
L’organització es reserva el dret de suspendre una jornada si hi ha prou justificacions que ho aconsellin.  
 
7. ACCESSOS 
L’accés a la pista i a pit-lane, serà restringit en tot moment i només s’hi autoritzarà el pas als pilots participants en la tanda.  
Els participants podran aparcar el seu vehicle en el pàdoc, on tindran a la seva disposició connexions d’aigua i llum.  
Els participants podran llogar un box per tot el dia mentre durin les tandes, si així ho desitgen. El box és un espai privat idoni per 
realitzar reparacions o retocs als vehicles. 
També hi haurà obert un servei de gasolinera mentre es realitzin les tandes.  
Totes aquestes prestacions estan condicionades a la disponibilitat del Circuit, de manera que poden produir-se variacions i 
anul·lacions per necessitat o seguretat, quan sigui oportú.  
 
8. PREUS i FIANÇA 
Els preus de tots els serveis es troben a disposició del públic al Circuit de Barcelona-Catalunya. Qualsevol modificació serà publicada 
amb antelació.  
 
9. ISO 14001 OBLIGACIONS  
 

1. La persona que contracta els serveis del Circuit de Barcelona-Catalunya, és coneixedor de la responsabilitat que 
CIRCUITS ha adquirit vers el mediambient (CERTIFICACIÓ ISO 14.001), i es compromet al compliment de la normativa 
mediambiental i d’altres requisits d’aplicació, desenvolupament i manteniment d’un Sistema de Gestió 
Mediambiental i definint els principis d’actuacions següents: 
 

 No abocar cap tipus de residu líquid a la xarxa de clavegueram de l’empresa sense consultar 
prèviament als responsables de CIRCUITS. 

 No provocar contaminació atmosfèrica ni produir sorolls significatius. 
 Ús, en el seu cas, eficient i preferent de productes respectuosos amb el medi ambient. 
 Ús eficient de l’aigua i energia. 
 Disposar del material absorbent necessari per recollir els possibles vessaments accidentals que es 

produeixin en la manipulació de productes perillosos. 
 Per a la realització d’activitats que puguin produir situacions de risc, s’ha d’informar a CIRCUITS de 

quines són les mesures de seguretat necessàries per poder-les preveure. 
 
 
 
 
Nota: els socis del Circuit de Catalunya es beneficiaran d’un descompte del 25% sobre el preu d’una tanda, a més de tenir gratuïta 
l’entrada al recinte per al propi col·laborador més un acompanyant.  
El pagament es farà efectiu el mateix dia de la tanda a la Torre de Control del Circuit, si no s’ha adquirit prèviament el tiquet en els 
canals de venda habituals del Circuit. El contracte d’aquest servei suposa el coneixement i l’acceptació de la normativa anterior.  


