
 
     
 
                    DECLARACIÓ DE RENÚNCIA A LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
 

1. Participació  voluntària: 
 
Jo,................................................................................................................declaro: 
 
Acceptar voluntàriament pilotar, conduir o ésser un passatger en un vehicle motoritzat en 
el Circuit de Catalunya, manifestant la meva plena capacitat per a atorgar el present 
consentiment. 
 
2. Assumpció  de  risc: 
 
Estic assabentat que al pilotar, conduir o ésser un passatger  en un vehicle motoritzat en 
el Circuit de Catalunya, prendré part en una activitat perillosa. Participo en qualsevol d’ 
aquestes activitat de manera voluntària i amb ple coneixement del perill que comporten, i 
accepto tots i cadascun del perills que es desprenen de les mateixes, i així verifico aquesta 
afirmació signant el present document.  
 
3. Alliberament: 
 
Declaro que, des del primer moment de l’ús de la pista al pilotar, conduir o ésser un 
passatger en un vehicle motoritzat en el Circuit de Catalunya, circulo per la mateixa al 
meu exclusiu risc i responsabilitat, renunciant jo, els meus hereus i demés representants 
legals, a l’exercici de qualsevol reclamació per dany o perjudici o de qualsevol acció penal 
o civil de responsabilitat contractual o extracontractual, que tinguem ara o una vegada 
finalitzades les activitat, contra Circuits de Catalunya, S.L., el Consorci del Circuit de 
Catalunya, o contra les persones empleades o que prestin els seus serveis en aquestes 
societats, derivada de la meva utilització de la pista o demés instalacions del Circuit de 
Catalunya. 
 
4. Indemnització: 
 
El pilot,  les dades del qual figuren la peu d’aquest document, assumeix tota la 
responsabilitat pels danys personals que pogués patir durant el desenvolupament de les 
proves  a dur a terme al Circuit de Catalunya, excloent per tant d´aquest risc a 
l´Organització. 
 
5. Coneixement i Acceptació: 
 
He llegit detingudament aquest acord i comprenc completament el seu contingut. Tinc 
coneixement que aquest acord és un alliberament de responsabilitat de totes les 
reclamacions i indemnitzacions i, un compromís entre la meva persona i Circuits de 
Catalunya S.L., el Consorci del Circuit de Catalunya, i/o les persones empleades o que 
prestin els seus serveis en aquestes societats. 
 
I així ho manifesto signant a continuació: 
 
                     NOM: 
 
                     DNI/ LLICÈNCIA NUM.:   
 
                     DATA I SIGNATURA :    

 


