
 
 
 

POLITICA DE VENDES I DESISTIMENT 
 
 

1. 4000PEUS ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA COLLBATÓ (des d’ara 
4000PEUS) és una entitat sense ànim de lucre, dedicada al foment 
social de l’excursionisme, els esports de muntanya, i el gaudi i el 
respecte per la Natura i el Medi Ambient. 

 
2. 4000PEUS té el nº de CIF G64353659, i té la seva seu social a Collbató, 

al carrer Pau Bertran 25. És membre de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC), i està inscrita amb el nº 13186 al 
registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport. 

 
3. 4000PEUS ofereix el servei d’inscripció a les activitats que organitza, i la 

tramitació de la llicència temporal federativa, si és necessària per a 
desenvolupar-les. 

 
4. Per a qualsevol dubte, aclariment, sol·licitud d’informació, etc, els 

interessats podran ser atesos presencialment a la seu de 4000PEUS, 
carrer Pau Bertran 25, a Collbató, tots els dijous excepte agost, Nadal i 
Setmana Santa, entre les 19:30 i les 21 hores. 

 
5. Així mateix, podran consultar tota la informació sobre les activitats que 

s’hi desenvolupen, sobre l’entitat 4000PEUS, o per a inscriure’s 
electrònicament a les activitats, a la pàgina web 
4000peus.wordpress.com. També podran sol·licitar informació o 
aclariments a través del correu electrònic, a l’adreça electrònica 
4000peus.collbato@gmail.com. 

 
6. Totes les persones que participin a les activitats esportives que organitzi 

4000PEUS hauran de posseir obligatòriament llicència federativa vigent 
de la FEEC, o haver tramitat la llicència temporal de la FEEC, a través 
de 4000PEUS. 

 
7. La inscripció a les activitats organitzades per l’entitat implicarà, per part 

del participant, l’aportació de les dades personals necessàries per 
tramitar la inscripció i la llicència temporal, si és el cas, mitjançant 
formulari específic, o formulari electrònic amb sistema de banca 
electrònica TPV a l’enllaç inserit a la web de l’entitat. 

 
8. La inscripció a les activitats no es considerarà formalitzada efectivament 

fins que no s’aportin i emplenin els formularis esmentats, i fins que no 



sigui efectiu el pagament. Altrament, la inscripció es considerarà nul·la a 
tots els efectes. Així mateix, el participant a les activitats haurà d’haver 
llegit i acceptat el compliment de les normes de participació, que seran 
consultables a la pàgina web 4000peus.wordpress.com, o 
presencialment al nostre local, on podran obtenir-ne una còpia en paper. 

 
9. Els preus del servei  d’inscripció a les activitats s’aproven anualment per 

la Junta Directiva de 4000PEUS. Per a l’any 2014, els preus aprovats 
per a inscriure’s a la VII Caminada Popular Collbató, que es celebrarà el 
dia 5 d’octubre, són els següents: 

 
a. General sense llicència federativa soci de 4000PEUS: 12 € 
b. General amb llicència federativa soci de 4000PEUS: 8 € 
c. General sense llicència federativa no soci de 4000PEUS: 14 € 
d. General amb llicència federativa no soci de 4000PEUS: 10 € 
e. Menor de 15 anys sense llicència federativa soci de 4000PEUS: 

10 € 
f. Menor de 15 anys amb llicència federativa soci de 4000PEUS: 6 € 
g. Menor de 15 anys sense llicència federativa no soci de 

4000PEUS: 10 € 
h. Menor de 15 anys amb llicència federativa no soci de 4000PEUS: 

6 € 
 

10. Si el participant no acredita que està federat a la FEEC, o no ha sol·licitat 
la llicència temporal, haurà de satisfer una quota addicional de 4 € abans 
de començar l’activitat per a tramitar la llicència temporal. 

 
11. A més del dret de participació, la inscripció a l’activitat donarà dret al 

participant a alimentar-se als avituallaments repartits al recorregut, a 
rebre tota la informació necessària per a participar a l’activitat, a una 
bossa-obsequi que s’entregarà al finalitzar l’activitat, i a un refresc i un 
entrepà, que es donaran al control d’arribada. 4000PEUS declina tota 
responsabilitat per a qualsevol persona que no hagi formalitzat 
convenientment la inscripció. 

 
12. Un cop realitzada la inscripció i fet el pagament dels drets d’inscripció 

segons els punts nº 7 i 8, el participant tindrà dret a desistir a participar 
en un termini màxim de 14 dies des que s’ha formalitzat la inscripció. 
Dins d’aquest termini, el participant podrà reclamar la devolució del preu 
de la inscripció, la qual haurà de sol·licitar presencialment a la seu de 
l’entitat, i als horaris establerts al punt 4. Aquest dret de reclamació té 
una durada de UN ANY, després de la celebració de l’activitat. Tot i això, 
degut a les despeses d’intendència prèvia que implica l’organització de 
l’activitat, no s’admetran devolucions després de la setmana abans de la 
celebració de l’activitat.  

 
13. El desistiment de la inscripció s’haurà de comunicar a l’entitat de manera 

fefaent, mitjançant correu electrònic a 4000peus.collbato@gmail.com, 
indicant a l’assumpte “desistiment caminada popular Collbató”, i indicant 



el nom complert del participant, nº DNI, nº d’inscripció, i les raons que 
motiven el desistiment. 

 
14. El desistiment també es podrà realitzar per correu normal adreçat a 

l’entitat, al carrer Pau Bertran 25, 08293 – Collbató, indicant el nom 
complert, nº DNI, data, i les raons que motiven el desistiment. 
L’enviament de la carta s’haurà d’haver realitzat dins del termini marcat 
al punt 12. 

 
15. En cap altre cas s’admetrà la devolució de les quantitats satisfetes, 

especialment per causa de suspensió de l’activitat, motivada per raons 
tècniques, climatològiques, causa major, o qualsevol altre motiu aliè a 
4000PEUS.  

 
16. Tots els participants que no hagin desistit tindran dret a rebre la bossa-

obsequi, encara que s’hagi suspès l’activitat. En aquest cas, els inscrits 
que no hagin pogut recollir la bossa el mateix dia de l’activitat, podran 
recollir-la a la seu de 4000PEUS, carrer Pau Bertran 25, a Collbató, els 
dijous, entre les 19:30 i les 21 hores, sol·licitant-ho prèviament per a 
preveure-ho als stocks. 

 
17. En cas de no poder passar a recollir la bossa-obsequi per causa 

justificada, 4000PEUS l’enviarà prèvia petició per correu al seu càrrec a 
l’interessat que ho sol·liciti, sempre que hagi donat una adreça vàlida 
d’enviament. 

 
 


