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“Aventura 4x4 Les Comes” és una activitat per a clients particulars que vulguin gaudir

d’una jornada (un dia) de les pistes de Les Comes amb el seu vehicle 4x4 / SUV. 

Aquesta activitat es portarà a terme per un temps limitat de 3 mesos (prorrogable en el

temps) i només en unes dates determinades que seran anunciades al formulari de

contractació de l’activitat. 

L’activitat es celebra a la finca "Les Comes" a la població de Súria (Barcelona). 

Aquesta activitat és de caràcter lúdic-festiu, i no consisteix en cap cas d'una competició

o prova esportiva.



VEHICLES PERMESOS
Només es permet la inscripció i l'accés a les Pistes4x4 a  aquells vehicles que compleixin amb els següents

requisits:

Queden EXCLOSOS dels vehicles permesos els vehicles tipus: motocicleta, Quad, ATV's o Buggies, Prototips o

Vehicles No Matriculats que no puguin circular legalment per la via pública. 

Serà una obligació dels participants portar els originals de la documentació del vehicle i del permís de

conducció.  

En el supòsit que l'Organització la sol·liciti i no es disposi dels mateixos o no es compleixin els requisits

establerts per aquest Reglament, aquesta tindrà dret a denegar la participació de el vehicle i / o conductor a

l’activitat.

1. Ser un vehicle tipus 4x4 o SUV.

2. Vigència en el permís de circulació, la ITV i l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria. 



PREUS
Els preus dels participants inclouen l'accés d'un vehicle 4x4 / SUV un sol dia. També inclou l’accés al

conductor i a un màxim de 4 acompanyants.

Preu d’un dia a les pistes 4x4: 165€/vehicle*

Els serveis extres que un participant pugui contractar, son totalment independents  i poden ser anul·lats de

forma puntual si fos necessari sense afectar el desenvolupament de l’activitat principal (les pistes 4x4).

Si un participant vol venir 2 dies o més, ha de contractar-los de forma totalment independent. El preu sempre

serà el mateix (165€ per vehicle / dia) i inclourà sempre el vehicle, el conductor i els acompanyants.

PREUS DE SERVEIS ADDICIONALS

Guia per les pistes 4x4: 150€ 1/2 dia | 250€ 1 dia

Servei de càtering: A concretar.

Merchandising Les Comes 4x4 Festival: Samarreta 10 €, Dessuadora: 25€.

Curs Orientacio amb mapa (Teoría i pràctica) : 100€/vehicle

Curs RoadBook (Teoría i pràctica) : 100€/vehicle

Curs GPS, programes de navegació (Teoría i pràctica) : 100€/vehicle

Curs de Conducció 4x4: 100€ /vehicle

S'exigeix un mínim de 5 vehicles per curs per la realització del mateix.



INSCRIPCIÓ
Els participants podran sol·licitar disponibilitat a través de la pàgina web www.lescomes.com emplenant el

formulari indicat. Un cop l’organització rep les dades del participant es posa en contacte amb ell per confirmar

la data, els serveis contractats i formalitzar la reserva amb una paga i senyal del 50%.

El període per inscriure’s serà entre el 26 d’octubre de 2020 al 25 de gener de 2021. En cas de que s’ampliï la

disponibilitat de dates, el període d’inscripció s’ampliarà en la mateixa proporció.

En qualsevol cas, el nombre de vehicles participants per jornada serà d’un mínim de 10 i un màxim de 15. En

cas de no arribar aquestes xifres, es cancel·larà l’activitat d’aquell dia i es buscarà una data alternativa. Els

vehicles participants poden ser d’un mateix grup o no tenir cap relació entre ells.

L’organització ajuntarà vehicles i grups interessats en una mateixa data per tal d’arribar sempre al mínim exigit.

En el moment en que s’arribi al límit de participants d’una data concreta, es tancaran les inscripcions per

aquella data i deixarà d’estar disponible al formulari de contractació.

En cas que es produeixin cancel·lacions, la data tornarà a estar disponible per la seva contractació. Si el

participant inscrit desitja CANCEL·LAR la seva participació, se li retornarà la totalitat de l'import abonat sempre

que ho comuniqui a l'organització 8 dies abans de l’inici de l’activitat.



OBLIGACIONS 

Al arribar a la finca de Les Comes, l'equip de Les Comes realitzarà un Briefing amb els diferents grups/vehicles

per explicar el funcionament de la Jornada i, sobretot les NORMES DE SEGURETAT i de COMPORTAMENT que

s'exigeixen a Les Comes.

Concretament,  en relació al comportament que s'ha de tenir durant la circulació per les pistes 4x4, quines son les

normes de circulació (senyalització) que s'han de respectar, quin es el procediment a seguir en cas de no ubicar-

se a la finca i, quines poden ser les diferents RESPONSABILITATS en cas de no respectar les mesures de

seguretat anteriors.

Aquesta informació serà entregada per escrit al conductor del vehicle i haurà de ser signat pel mateix i entregat a

l'Organització. En aquest sentit, el conductor haurà d'entregar una fiança de 50€ la qual serà retornada al final de

la Jornada si s'han respectat totes les mesures de seguretat d'obligat compliment.

  



MESURES COVID19 

Declaració responsable. El conductor del vehicle haurà de signar una declaració responsable -tant personal com

dels seus acompanyants- conforme no es presenta símptomes de tenir COVID-19 en el moment d’assistir a la

JORNADA de Aventura 4x4 Les Comes. 

La declaració també inclou el supòsit d’haver passat la malaltia, en el qual es declararia que s’ha superat el

període de quarantena escaient. La declaració responsable serveix per acreditar que no s’ha estat en contacte

amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament

anteriors a l’assistència a Les Comes.  

Tant el conductor com els seus acompanyants, quan no estiguin dins del seu propi vehicle o no estiguin menjant o

bevent, haurà de portar posada la mascareta.

En el cas de celebrar algun curs teòric a la Sala de Conferències de la Masia de Les Comes, es respectarà tant

l’aforament com la distància de seguretat entre els assistents al curs.

S’habilitarà gel hidroalcohòlic a les persones que participin a l'Aventura 4x4 Les Comes.  
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Consulta els teus dubtes a 
info@lescomes.com


