
NORMATIVA TITAN CATALUNYA TRAIL  

 

Tipus de marxa: brevet no competitiva. Màxim 49 

participants. 

DATA: del 16 al 20 de juliol HORA:  06:00  

Entitat organitzadora: Gravel Girona Club Esportiu     

Llicència núm.: 2637 

Domilici:       Població: Girona 

Lloc de celebració: Girona   Total de Kms: 650 

Desnivell: 13.000 m.  

Punt de sortida: Girona    Telèfon: 634564818 

Correu Electrònic: catalunyabiketrail@gmail.com 

Pàgina web: catalunyatrail.com 

Enllaç d’inscripcions: https://www.cronotime.net/new/ca?c=94 

 
 

  
  

1. MESURES EN CAS D’ANULACIÓ 

1.1. En cas d’haver d’anular l’esdeveniment per qualsevol tema: 

- Es tornarà tot l’import de la fiança del geolocalitzador  (100 €) i la llicència de dia 

- Abans del 28 de juny, es tornarà el 90 % del pagat per la inscripció. (28 inclòs). 

Aquest 10 % és per despeses d’inscripció, devolucions i pàgina web. 

- Més tard del 28 de juliol es tornarà el 60 % de l’import de la inscripció.  

- En cas d’anul·lació els participants tindran el descompte del 10 % o del 40 %  en la 

següent edició i el recorregut en format GPX, per a poder recuperar l’import. 

- En cas de no poder participar es podrà passar la inscripció a un company o 

conegut.  

2. MODALITAT DE L’ESDEVENIMENT:   

2.1. La Catalunya Trail Titan té un màxim de 49  participants.  
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2.2. La Catalunya Trail  s’organitza en format brevet, no competitiva i d’autosuficiència. Donada la 

tipologia de la prova, no hi haurà ambulància ni cotxe escombra.  

2.3. L’organització facilitarà a tots els participants un geolocalitzador  que informarà en tot moment 

a les seves famílies de la seva posició millorant així la seguretat dels participants. El dispositiu 

també disposa d’un botó d’activació de salvament (llegir apartat de geolocalitzacdor). 

2.4. Tothom haurà d’estar cobert amb l’assegurança de la Federació Catalana de Ciclisme o d’altres 

federacions. En cas de no estar federats els participants hauran d’agafar una llicència de dia de 

25 Euros. El preu de la inscripció inclou també l’assegurança de Responsabilitat Civil de la FCC.  

2.5. Els preus de l’esdeveniment seran:  

 

 LLARGA 

Fins el 31 de maig 119 € 

Del 31 de maig al 30 de juny 139 € 

NO FEDERATS +25 € 

Fiança geolocalitzador 

ES RETORNA uns dies després del final de la prova. 
100 € 

 

3. MODALITATS DE LA CATALUNYA TRAIL 

3.1. L’esdeveniment disposa de tres modalitat (Quilometratge i desnivell poden patir alguns petits 

canvis). 

 

 Km. Desnivell Inici Final  Preu 

Titan 650 

km.  

13.000 m. 16 de juny 

GIRONA 

20 de juny  

GIRONA 

119-139 

€ 

 

 

4. ELS GEOLOCALITZADORS 

4.1. L’organització facilitarà un geolocalitzador amb la bateria plena i un cable de recàrrega a cada 

un dels participants a l’inici de la prova. 

4.2. Aquest geolocalitzador informarà en tot moment a les famílies i participants de la posició de tots 

els membres per millorar-ne la seguretat i tothom està obligat a tenir-lo activat fins que finalitzi 

la prova. No tenir el geolocalitzador activat comportarà una penalització de 2 hores.  

4.3. Tots els participants hauran de posar 100 € de fiança pel geolocalitzador en la inscripció. La 

fiança serà retornada uns dies després de l’acabament de la prova un cop retornat el 

geolocalitzador.   

 

 

5. EL RECORREGUT 

5.1. Part del recorregut passa per parcs naturals i zones protegides. Cal respectar les normatives 

d’aquests parcs i està totalment prohibit llençar deixalles en tot el recorregut.  

5.2. En els parcs naturals protegits tampoc es podrà sortir del recorregut donat en gps. És 

imprescindible respectar totes les normatives dels parcs.  

5.3. Els participants es comprometen a fer a peu els pocs trams de parc natural en què es passa per 

corriol. Aquest trams són uns 100 metres al Parc Natural del Cap de Creus. 



5.4. Els participants hauran de seguir mitjançant GPS tot el recorregut proporcionat per 

l’organització. El recorregut no estarà senyalitzat.  

5.5. L’organització podrà realitzar els canvis que cregui convenients en el traçat o anular 

l’esdeveniment si les condicions climatològiques ho aconsellen o per raons alienes a la seva 

voluntat.   

5.6. Un cop acabada la ruta l’organització podrà demanar el recorregut seguit en GPS per verificar-

ho.   

5.7. En cas de sortir del recorregut es tornarà al mateix lloc d’on n’han sortit, de tal manera que 

hauran de fer sempre tota la ruta completa.   Els participants que se saltin part del recorregut 

seran penalitzats amb 30 minuts per tram no realitzat més 30 minuts per km. 

5.8. En cas d’abandonament és obligatori comunicar-ho a l’organització per email o via telefònica.  

5.9. Es donarà el recorregut definitiu 4 dies abans de l’inici. Uns dies després de la inscripció s’enviarà 

un recorregut no detallat amb kms. i desnivell, per ajudar als participants a gestionar-se 

l’allotjament, en cas que ho necessitin.  

5.10. La Catalunya Trail es donarà per acabada el dimarts 20 de juny de 2021 a les 20 hores.   

5.11. Tots els participants es comprometen a no pedalar en grups més grans de 49 persones.   

5.12. El recorregut passa per algunes Vies Verdes o vies compartides amb vianants, els 

participants hauran de respectar les normes d’aquest tipus de vies.  

5.13. Al no tractar-se ni d’una cursa ni d’una marxa ciclista i estar subjectes els participants al 

codi de la circulació, les autoritats competents en la matèria podran intervenir i actuar 

lliurement al seu criteri. Per tant no hi haurà cap prioritat especial respecte a d'altres usuaris de 

les vies.  

 

6. INSCRIPCIONS I LLICÈNCIES:  

6.1. Podran participar a la Catalunya Trail totes les persones majors de 18 anys.  

6.2. Per recollir el geolocalitzador en el moment de la sortida, serà imprescindible la identificació per 

part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu 

(DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la.  

6.3. A l’hora de recollir el dorsal, s’HAURÀ DE PRESENTAR SIGNADA la “Declaració del Cicloturista” 

que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de 

responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la 

Catalunya Trail.  

6.4. Amb els preus de les inscripcions es donarà:  

- El recorregut de 5 dies de durada escollit en format gpx.  

- Geolocalitzador carregat.  

- Quadre detallat amb el quilometratge i l’altimetria i els allotjaments i pobles més propers.  

- Pòlissa de responsabilitat civil. 

6.5. Passats aquests 5 dies de l’esdeveniment, la llicència de dia d’aquells que l’hagin agafat, deixarà 

de tenir efecte.   

 

7. REQUISITS:  

7.1. Tots els participants hauran de portar el mòbil carregat i encès en tot moment per estar 

localitzables. Cal portar una bateria externa o dinamo per a poder garantir l’ús del mòbil, 

geolocalitzador i GPS.  

7.2. Degut al canvi de dates l’organització recomana no pedalar entre les 13 hores i les 17 hores o 

en temperatures de més de 35 º. Cada participant és responsable de la seva pròpia seguretat i 

eximeix a l’organització de qualsevol possible responsabilitat pels danys que es puguin ocasionar 

durant l’esdeveniment.  



7.3. És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.  

7.4. Els participants es comprometen a respectar  les normes de circulació i les propietats privades 

per on es passi. En el recorregut es poden trobar algunes tanques. En aquest cas s’hauran de 

deixar tal i com estaven abans de passar-hi. 

7.5. Els participants també s’han de comprometre a no tirar brossa i respectar el medi ambient i el 

patrimoni cultural dels llocs per on passen.   

7.6. La Catalunya Trail és en format d’autoabastiment, això vol dir que els participants són 

autosuficients i  hauran de portar tot el necessari per fer el recorregut. Podran comprar menjar, 

portar tot el que creguin necessari per a la bicicleta i dormir en allotjaments durant la ruta. 

Tanmateix, no podran rebre ajuda externa si no és en cas d’emergència.   

7.7. Les bicicletes elèctriques estan permeses, però, s’haurà d’informar a l’organització.    

7.8. No està permesa cap tipus de tracció que no sigui la força d’un mateix, excepte el cas de la 

bicicleta elèctrica.  

 

8. MATERIAL OBLIGATORI:   

- Es obligatori portar llum davantera, posterior i cinta o armilla reflectant. Tot i que no 

tinguem previst pedalar de nit, sempre hi pot haver algun contratemps que ens faci arribar 

tard al nostre destí.   

- Mòbil i geolocalitzadors carregats i encesos durant tota la prova.  

- Bidons per carregar 1’8 litres d’aigua o més.  

- Bateria externa i alimentador per a garantir el bon ús de mòbil, geolocalitzador i GPS. 

- GPS amb els recorreguts descarregats.   

- Manta tèrmica.   

- Xiulet.  

- Timbre (es passen per moltes vies amb espai compartit amb vianants. Recordem que el 

timbre és obligatori en totes les bicicletes). 

- Kit de primers auxilis (desinfectant, venes i gasses)  

- Casc homologat.   

- Guants.  

- DNI o passaport actualitzat.  

- Paper donat per l’organització o descarregat de la pàgina web (www.catalunyatrail.com) el 

qual eximeix a l’organització de tota responsabilitat per presentar-lo a la sortida.   

 

9. POSSIBLES MODIFICACIONS:  

9.1. L’organització podrà donar rutes alternatives en GPS per si algun punt fos intransitable. 

9.2. L’organització podrà expulsar de l’esdeveniment aquelles persones que impossibilitin el 

desenvolupament del recorregut, incompleixin la normativa o desobeeixin les instruccions de 

l’organització o col·laboradors.   

9.3. Tot participant a la Catalunya Trail es compromet ha haver llegit, acceptar i complir aquestes 

normes.  

9.4. El participant, a l’inscriure’s a la Catalunya Trail, accepta tots els punts del present reglament.  

L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva 

desqualificació automàtica.  

 

10. DRETS DE L’ORGANITZADOR  
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10.1. En cas d’accident el participant ha d’avisar a l’organització el més aviat possible i si és el 

cas activar el Servei d’Assistència Mèdica (SEM). L'Organitzador no es farà responsable dels 

possibles deutes que el participant pugui contreure durant la Catalunya Trail.  

10.2. Ni el promotor de l’esdeveniment ni els organitzadors podran ser considerats com a 

responsables dels accidents de trànsit i individuals que podrien sobrevenir en el transcurs de 

l’esdeveniment. En les proves tipus brevet es considera que el participant està realitzant un 

recorregut personal.   Al no tractar-se ni d’una cursa ni d’una marxa ciclista i estar subjectes els 

participants al codi de la circulació, les autoritats competents en la matèria podran intervenir i 

actuar lliurement al seu criteri i discreció. Per tant, no es té en cap moment cap mena de prioritat 

especial respecte a d'altres usuaris de les vies que formen l’itinerari previst per l’organització. 

10.3. L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment.  

10.4. L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en 

coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de 

Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de 

l’esdeveniment.  

10.5. El reglament pot ser modificat per necessitat de l’organització. Quan es realitza la 

inscripció es mostra la conformitat amb aquest reglament.  

10.6. Cada participant és responsable de la seva pròpia seguretat i allibera a l’organització de 

qualsevol possible responsabilitat. 

11. EN CAS DE NECESSITAR ASISTÈNCIA MÈDICA: 

11.1. El geolocalitzador té un dispositiu d’auxili que serveix per activar el salvament en cas 

d’accident. L’activació d’aquest dispositiu només es farà si és estrictament necessari. 

L’organització no es responsabilitza de les despeses que es puguin generar en cas d’activació del 

dispositiu o que es puguin contraure durant la prova. 

11.2. Recomanem en cas d’accident i necessitar assistència mèdica, sempre que sigui possible, 

primer contactar amb l’organització. L’organització facilitarà un centre mèdic concertat on el 

cobreixi l’assegurança.  

11.3. Si s’ha d’avisar el SEM (061 o 112) recomanem fer-ho de manera telefònica. Només 

utilitzar el botó de salvament si és estrictament necessari i com a últim recurs.  

 

11.4.  El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra 

l’organitzador ni el promotor de l’esdeveniment. Els organitzadors de l’esdeveniment no podran 

ser considerats com a responsables d’accidents que podrien sobrevenir en el transcurs de 

l’esdeveniment. 

 

 

12. DRET A LA IMATGE, LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT  

12.1. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza 

a l’Organitzador de la Catalunya Trail a la gravació total o parcial de la seva participació a la 

mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió 

de la imatge de Catalunya Trail en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, 

internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació 

comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre 

compensació econòmica alguna.  

12.2. L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i 

presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats 

existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en 

relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.  



12.3. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a 

activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de 

l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre 

notícies, gestions o serveis que afectin a la Catalunya Trail. L’acceptació del participant per tal 

que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre 

caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei 

Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.  

 

HABILITATS NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DE LA CATALUNYA TRAIL.   

Els participants hauran d’avaluar les seves capacitats a l’hora de poder fer un recorregut de llarga distància 

com aquesta.   

1. Els participants hauran d’estar en bona forma física i psicològica per poder realitzar aquests 

kilòmetres.   

2. S’hauran de tenir uns coneixements bàsics de navegació amb GPS i orientació.   

3. També s’hauran de tenir uns coneixements bàsics en reparació de bicicletes així com disposar del 

material de reparació de bicicleta que els permeti  arreglar una roda o canviar una cadena, entre 

d’altres.   

 

  
  
 

 


