
 

 

CONDICIONS ABONATS TEMPORADA 2020 

Modificació 27/11/2019 

 

Definició d’ Abonat 

Poden ser Abonats del Circuit de Barcelona-Catalunya les persones físiques (1 soci = 1 carnet) i 

les persones jurídiques (més d’un carnet per empresa i només categoria Adult).  

Els abonats gaudiran d’uns privilegis exclusius a canvi de l’abonament d’una quota anual i 

l’acceptació de les condicions que es detallen a continuació.  

Modalitats d’Abonats 

Excellence: F i Principal. 

Són tots aquells abonats amb accés al Circuit i a qui se’ls assigna una localitat numerada i 

personalitzada a les tribunes F i Principal. Aquest dret el tindran als esdeveniments amb venda 

d’entrades numerades. A les curses on no hi hagi venda d’entrades numerades, l’accés a les 

tribunes obertes serà lliure. El Circuit es reserva el dret d’obrir les tribunes segons l’assistència 

prevista a cada cursa. 

SuperFan: A, H, K i E. 

Són tots aquells abonats amb accés al Circuit i a qui se’ls assigna una localitat numerada i 

personalitzada a les tribunes A, H, K i E. Aquest dret el tindran als esdeveniments amb venda 

d’entrades numerades. A les curses on no hi hagi venda d’entrades numerades, l’accés a les 

tribunes obertes serà lliure. El Circuit es reserva el dret d’obrir les tribunes segons l’assistència 

prevista a cada cursa. 

Fan: J, G, B, C, K, N. 

Són tots aquells abonats amb accés al Circuit i a qui se’ls assigna una localitat numerada i 

personalitzada a les tribunes J, G, B, C, K i N. Aquest dret el tindran als esdeveniments amb venda 

d’entrades numerades. A les curses on no hi hagi venda d’entrades numerades, l’accés a les 

tribunes obertes serà lliure. El Circuit es reserva el dret d’obrir les tribunes segons l’assistència 

prevista a cada cursa. 

Pelouse Privilege: Edifici exclusiu per a socis del Circuit de Barcelona-Catalunya. 

Són tots aquells abonats amb accés al Circuit i accés a la Pelouse Privilege, i que en 

esdeveniments amb entrades numerades no poden accedir a les tribunes. A les curses on no hi 

hagi venda d’entrades numerades l’accés a les tribunes obertes serà lliure.  El Circuit es reserva 

el dret d’obrir les tribunes o la Pelouse Privilege segons l’assistència prevista a cada cursa. 

 

 

 



 
 

Pelouse: Zones comunes de Pelouse compartides amb la resta de públic. 

Són tots aquells abonats amb accés al Circuit i a la Pelouse de públic, i que en esdeveniments 

amb venda d’entrades numerades no poden accedir a les tribunes ni a la Pelouse Privilege. A les 

curses on no hi hagi venda d’entrades numerades l’accés a les tribunes obertes serà lliure. El 

Circuit es reserva el dret d’obrir les tribunes segons l’assistència prevista a cada cursa. No tindran 

accés a la zona Pelouse Privilege, excepte els divendres previs als dos Grans Premis. 

 

Categories d’ Abonats 

Les categories definides en funció de l’edat són les següents: 

Abonat Adult. Seran considerats abonats d’aquesta categoria les persones físiques entre 16 i 64 

anys. 

Abonat Junior. Seran considerats abonats d’aquesta categoria les persones físiques i de les 

següents franges d’edat: de 12 a 15 anys per la Pelouse i Pelouse Privilege i de 6 a 15 anys per 

Tribuna.  

A més, cal tenir en compte les següents particularitats: 

- Pel Gran Premi d’F1, MotoGP i Formula One Test Days: Pelouse i Pelouse Privilege gratis 

fins als 11 anys, inclosos. Tribunes gratuïtes fins als 5 anys inclosos sempre que no 

ocupin seient. 

- Resta de curses: Subjecte a les normes de cada promotor.  

Abonat Sènior. Seran considerats abonats d’aquesta categoria les persones físiques majors de 

65 anys o que els compleixin en l’any en curs.  

 

Avantatges de ser Abonat 

 Carnet acreditatiu personalitzat i transferible sempre que la persona a qui se li deixa 

el carnet sigui de la mateixa categoria (Adult, Juvenil o Sènior). 

 Accés gratuït a totes les curses de l’any, inclosos els Grans Premis i els Formula One 

Test Days. Consultar calendari esportiu a www.circuit.cat   

 Lliure accés a les tribunes obertes en curses amb entrada no numerada. 

 Sempre que sigui possible es pactarà amb els promotors de les curses l’accés a 

Pàdoc. 

 Descomptes exclusius, detallats i renovables a l’inici de cada temporada. * 

 Descompte en la compra de tiquets de pàrquings exteriors del Circuit per al Gran 

Premi de Fórmula 1 i per al Gran Premi de MotoGP (cotxes), inclòs el pàrquing 

exclusiu d’Abonats (places limitades). Fora dels grans premis de F1, MotoGP i 

Rallycross, els abonats disposaran d’una zona exclusiva de pàrquing al parking C 

situat darrera la tribuna principal (màxim 500 places). Un cop omplertes podran 

disposar de la resta de pàrquings oberts.  

 

  El Circuit es reserva el dret d’obrir els pàrquings en funció de les necessitats de cada 

cursa. 



 
 

 

 

 Informació periòdica de les activitats que se celebren al Circuit via e-mail.  

 

 Sempre que sigui possible s’establiran condicions especials per a l’assistència a 

aquells actes o espectacles de no motor organitzats al Circuit, excepte de les caire 

solidari. 

 

*Detall de les ofertes 2020: 

- Bicircuit gratuït, visites guiades gratuïtes i descomptes a les Tandes i GT Driving.  

-Paddock curses suport F-1 

-Accés Pelouse Privilege  (excepte Abonats de Pelouse) 

-Obsequi personalitzat. 

-Entrades amb un 50% de descompte per F-1 i Motogp amb una data límit: 30 Abril F-1 i 31 de 

Maig per MotoGP.: 4 entrades promocionades per abonat a les modalitats Excellence i Super 

Fan, i 2 entrades promocionades per abonat a les modalitats Pelouse, Pelouse Privilege i Fan. 

-Invitacions per als Test Days: 1 per Abonats Pelouse i Pelouse Privilege, 2 per Abonats Fan, i 4 

per abonats Superfan i Excellence. 

 

Pagament de la quota 

Amb targeta de crèdit o de dèbit. Via e-mail a abonats@circuitcat.com, al telèfon 93 571 97 77, 

per fax al 93 571 97 16, o bé personalment a les Oficines del Circuit.  

En efectiu. A les Oficines del Circuit. (a les taquilles del Circuit només s’acceptarà targeta de 

crèdit). 

Per transferència bancària. Pots sol·licitar les dades per e-mail a abonats@circuitcat.com, al 

telèfon 93 571 97 77, per fax al 93 571 97 16, o bé personalment a les Oficines del Circuit.  

Domiciliació bancària. En cas de tenir la quota domiciliada, el càrrec es realitzarà a partir del 15 

de novembre previ a l’inici de la temporada. Per notificar un canvi de número de compte envia 

un e-mail a abonats@circuitcat.com o bé truca al 93 571 97 77.  

Finançament del quota.  El Circuit s’ha adherit al servei de “ServiRed Tú Decides” per a targetes 

de crèdit de LA CAIXA, BBVA-SABADELL-CX-BANKIA. Les condicions comercials les marca cada 

banc per defecte, no el Circuit.  

No vàlid amb targetes de dèbit.  Només vàlid personalment a les Oficines del Circuit.  

 

Un cop pagada la quota no s’admetran canvis ni devolucions.  

 



 
 

Condicions 

Canvi de categoria. El canvi de categoria (de Juvenil a Adult o d’Adult a Sènior) es farà 

automàticament en funció de la data de naixement.  

Canvi de localitats. Es faran canvis de localitat sempre que no s’hagi pagat la quota anual i 

segons disponibilitat de places.  

Canvi de titular. Es faran canvis de titular sempre que no s’hagi pagat la quota anual.  

Duplicats del carnet. La quota de soci comprèn 1 carnet anual i el seu enviament al domicili 

facilitat.  

En cas de pèrdua o robatori, s’haurà de sol·licitar un duplicat del carnet per e-mail a 

abonats@circuitcat.com, o personalment a les oficines del Circuit. La reimpressió del nou carnet 

tindrà un cost de 20€ a abonar en el moment de l’entrega, i s’haurà de recollir a les oficines del 

Circuit.  En cap cas es tornarà a enviar per correu.  

Baixes 

Es donarà de baixa automàticament a tots aquells abonats que quinze dies abans del Gran Premi 

de Fórmula 1 encara no hagin renovat.  

 

Accés al Circuit 

El Circuit de Barcelona-Catalunya es reserva el dret d’admissió.  

A les curses de pagament és obligatori presentar, a l’accés, el carnet d’abonat de la temporada 

en curs. Sense ell, es denegarà l’entrada al recinte.  

El Circuit estableix les següents condicions en l’accés dels nens: 

- Pel Gran Premi d’F1, MotoGP i Formula One Test Days: Pelouse i Pelouse Privilege gratis 

fins als 11 anys inclosos. Tribunes gratuïtes fins als 5 anys inclosos sempre que no ocupin 

seient. 

- Resta de curses: Subjecte a les normes de cada promotor.  

No es podrà accedir al Circuit amb objectes perillosos com ara llaunes, vidre i altres objectes que 

l’organització pugui considerar, ni amb tendes de campanya i carpes, ni tampoc amb begudes 

alcohòliques. En algunes curses hi haurà escorcolls per garantir el compliment d’aquesta 

normativa. Aquestes mesures són per garantir la seguretat i el no impediment de la visió als 

espectadors. L’organització es guarda el dret de retirar para-sols si ho considera oportú.  

El Circuit es guarda el dret d’obrir els pàrquings en funció de les necessitats de cada cursa.  

 

 

Aquestes condicions tindran validesa des de l’01/11/2015 i quedaran automàticament prorrogades any 

rere any, sempre que la direcció de Circuits de Catalunya S. L. no acordi cap modificació.  


