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Per a reservar el circuit en la modalitat de cessió de pista, caldrà tenir en compte els següents punts: 
 

1- Els dies disponibles 
 
Només disposem d’algunes dates per a cedir la pista, així que localitza al calendari de la web la data 
durant la qual vols córrer, veure si està lliure i truca’ns per veure si hi ha disponibilitat per a la cessió. 
615.500.355 / 973 296 617 
 
 

2- El horari del circuit 
 
L’horari  de pista sempre serà de 7 hores. I dependrà de l’època de l’any. 
 
Sempre hi haurà un descans al migdia , d’una hora com a mínim. 
 
 
 

3- El preu de la cessió 
 

Dia laborable 

Nº de vehicles en pista Controls inclosos Import ( IVA inclòs) 

30 1 1.000 € 

 
Dia cap de setmana o festiu 

Nº de vehicles en pista Controls inclosos Import ( IVA inclòs) 

30 1 1.200 € 

 

SUPLEMENT  CESSIÓ TRAÇAT MUNDIAL  ( 400 €) 

 

4- Serveis 

Servei Preu (Sense IVA) Servei Preu (Sense IVA) 

Ambulància + 2 tècnics 360 € Personal extra 100 € 

Personal d’enfermeria 250 € Vigilant jurat 320 € 

Metge 330 €  

Vehicle rescat motos 300 € 

Vehicle rescat cotxes 300 € 

 

Els serveis no inclosos en la llista anterior es cobraran segons el preu pactat entre les dos parts. 

5- Les condicions del servei 

Vehicles autoritzats 
- Motos, karts  de cilindrada superior a 80 cc. 

Equipament 
- Per a tots els vehicles; casc, guants, mono de pell, botes i proteccions. 
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Assegurança 
- És obligatori per als pilots no federats de motos, i tots els de cotxes disposar de l’assegurança que 

ofereix el circuit per iniciar l’activitat. El preu de l’assegurança és de 20 €/dia. 

- No es permetrà l’entrada a pista fins que no estigui formalitzat el pagament. 

- La totalitat del pagament de les assegurances pot ser anticipat, o a l’oficina del Circuit, en efectiu. 

 
Pagament  
- En el moment de formalitzar la reserva s’abonaran 500 € com a pagament anticipat, juntament amb el 

formulari de reserva que es troba al final d’aquest document. 

- S’abonarà el 50 %  del total amb IVA inclòs, en un període igual o superior a 40 dies (inclosos festius) 

d’anticipació a la data elegida. 

- S’abonarà el total amb IVA inclòs, menys el 50 % i els 500 € de pagaments anticipats, en un període 

igual o superior a 5 dies (inclosos festius) d’anticipació a la data elegida. 

 

Cancel·lacions 

- Si  es produeix la cancel·lació total de la jornada per desajustaments meteorològics i en el mateix circuit, 

sense que cap vehicle hagi entrat a la pista, es tornarà el 70% del ingrés de la cessió.Aquesta es 

decidirà sempre passada la meitat de la jornada. 

- Si es produeix la cancel·lació parcial de la jornada per inclemències meteorològiques i en el mateix circuit, 

havent rodat algun vehicle a la pista, no es tornarà cap import. 

- Sigui quin sigui el motiu de cancel·lació per part de l'organitzador, en cap cas es retornaran els ingressos 

anticipats 

 

Capacitat 

- El circuit té una capacitat màxima de 30 vehicles en pista, i mai es podrà sobrepassar aquesta. 

S’acceptaran un nombre màxim de 90 vehicles inscrits por dia, distribuïts en tres grups de 30 vehicles 

cadascun.  

- Mai poden circular karts  barrejats amb motos.  

- Si el circuit no està a la capacitat màxima, dependrà del nombre de vehicles que es presentin, el que 

s’inclogui o no un nou grup. 

 

 

Serveis del circuit 

- S’ofereix un servei de canvi de pneumàtics, per tant no es pot incloure cap servei aliè al circuit. 

- S’ofereix un servei de bar, per tant no es podrà incloure cap servei de Càtering o similar aliè al circuit. 
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6- Formulari per a la cessió 

Emplenar el següent formulari i enviar-lo al mail secretaria@circuitalcarras.cat juntament amb el 
comprovant del ingrés bancari, indicant sempre en el concepte el titular que ingressa i la data del ingrés, al 
número de compte ES20 0075-0244-84-0601211758. 
I 
Formulari Client: 

Nom  

DNI o NIF  

Direcció  

Població  

Província  

Codi Postal  

Telèfon  

Mòbil  

Email  

 
Reserva dia: 

Data  

 
 
 
 

Firma ___________________________ 

 
Recorda: 
 
- Haver llegit i acceptar les condicions del servei. 
- Confirmar si hi ha lloc al nº de telèfon 615 500 355 / 973 296 617 
- Presentar el justificant bancari original y aquest document original, juntament amb el DNI o NIF original 

en les oficines del circuit el dia de la reserva de la cessió.  


