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PROPOSTA: NORMES ESPECÍFIQUES PER L’ ÚS DEL CIRCUIT DE 
RADIOCONTROL DEL PARC DE CAN MERCADER 

 
 
 
NORMES GENERALS 
 
L’espai  esportiu és d’ accés lliure per als usuaris, sense cap altre 
limitació  que les pròpies de l’ús al que estan destinades i  el 
compliment de les normes d’ utilització de l’ espai. 
 
Qualsevol tipus de senyalització que tingui l’ espai esportiu, sigui 
interna o externa, ha d’ estar d’ acord amb la normativa municipal 
corresponent i d’ indicar-se, de manera expressa, la titularitat pública 
municipal. 
 
NORMES ESPECÍFIQUES DE FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT DE RADIOCONTROL: 
 
 
 L’ accés  al circuit, ja sigui de forma individual o col·lectiva, suposa una 
acceptació de les normes contingudes en la present normativa. 
 
Els usuaris menor de 14 anys hauran d’ anar acompanyats en tot 
moment d’ un adult que se’n faci responsable. 
 
 És obligatori respectar ela horaris establerts d’ ús  del circuit, 
coincidint amb l’ horari d’ obertura del Parc Municipal de Can 
Mercader.  
 

És obligatori 
 
a. L’ utilització de les instal·lacions respectant a la resta d’ usuaris i 

espectadors en els diferent espais o àrees del recinte en general. 
 

b. S’ utilitzarà l’ equipament en les especialitats  d’ automodelismes 
autoritzades: circuit Tot Terreny i circuit Crawler. 
Al circuit Tot Terreny es podrà utilitzar les escales de Cotxes de 
1/10 i 1/8, elèctriques o glow. I totes les versions de cotxes 2x4 o 
4x4. 
 
Al ciruit Crawler, es podran utilitzar tots els vehicles d’ 
automobilisme preparats per aquesta modalitat.  

 



c. Cada usuari ha de controlar i validar la freqüència de radio 
control que utilitzarà amb la resta de participants que estiguin 
utilitzant l’ espai esportiu. 

d. Els usuaris que condueixen un cotxe sempre han d’estar ubicats 
a la zona del pòdium, ja que és la zona habilitada per realitzar l’ 
activitat. 

e. Si un cotxe es queda parat  dintre de qualsevol lloc del circuit, i hi 
ha cotxes circulant en aquell moment, haurà d’ avisar a la resta 
de pilots.  

f. Tot desperfecte ocasionat a la instal·lació o al material, a causa d’ 
un mal ús, serà responsabilitat de la persona que l’ hagi causat. 
 
No es permet: 

 
a. No es podrà dirigir/conduir el cotxe des de el carril, o 

qualsevol lloc del circuit. Només es pot utilitzar la zona 
habilitada. 

b. No es permet circular en sentit contrari a la resta de cotxes. 
c. No es podrà realitzar cap activitat que pugui malmetre els 

diferents circuits existents. 
d. No es pot caminar  per dintre dels circuits o pistes quan 

estiguin circulants cotxes   de la resta de participants.  
e. No es podrà fer circular els cotxes fora dels circuits establerts 

en l’ equipament: ni per zones de pas del participants o 
espectadors, ni zones habilitades per taules, etc.  

f. No es permet  introduir elements, esportius o no, que 
perjudiquin el paviment: pilotes, patins, monopatins,bicicletes, 
tricicles, etc.  
 


