
REGLAMENT MITJA MARATÓ DE TERRASA I
CURSA POPULAR SANTI CENTELLES

Article 1 – Organització i data

L’Associació  Esportiva  Mitja  Marató  Terrassa,  amb  el  suport  de  l’Ajuntament  de  Terrassa,  La  Real
Federación Española de Atletismo i la Federació Catalana d’Atletisme, organitza el proper 29 de gener de
2023 la 23a edició de la MITJA MARATÓ DE TERRASSA i  la 17a edició de la CURSA POPULAR SANTI
CENTELLES, que es realitzarà en circuit urbà degudament senyalitzat i homologat per la RFEA.

Article 2 – Sortida i arribada

• L’hora de sortida de la MITJA MARATÓ DE TERRASSA  serà a les 10 hores.
• L’hora de sortida de la SANTI CENTELLES serà a les 10:30 hores.
• La sortida i l’arribada estaran ubicades al Parc dels Catalans, cantonada carrer Doctor Cabanes.
• La cursa es considera tancada 2 h i 30 min després de donada la sortida. Un vehicle escombra tancarà

la  cursa,  i  els  corredors  que  siguin  avançats  seran  exclosos  automàticament.  Atesa  aquesta
circumstància el corredor haurà d’abandonar la calçada del carrer, ja que aquesta quedarà oberta al
trànsit de vehicles.

Article 3 – Drets d’inscripció 

El preu de la inscripció és de:

MM SC MM SC

08/10/2022 - 30/11/2022 20 € 12 € 16 € 7 €

01/12/2022 - 31/12/2022 23 € 14 € 18 € 9 €

01/01/2023 - 27/01/2023 25 € 15 €

Amb regal Sense regal

En cas de no disposar de xip groc es pot comprar un a l’hora de fer la inscripció al preu de 4€, vàlid per a
totes les curses cronometrades per ChampionChip. No hi haurà lloguer de xip blanc.

Els menors d'edat hauran de ser autoritzats pels pares/tutors en el moment de fer la inscripció.

Article 4 – Termini inscripcions

La inscripció es tancarà:

  el dimecres 25 de gener 

Llocs inscripció:

INTERNET (“on line”) –    www.mitjaterrassa.org      / www.xipgroc.cat

Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta és per
causes alienes a l’organització.

No s’admetran inscripcions el mateix dia de la prova, ni tampoc cap devolució o canvi de nom, un cop feta la
inscripció i pagat el pitrall.

El fet d’inscriure’s suposa la acceptació d’aquest reglament en la seva totalitat, així com del reglament de
curses de fons de la RFEA. Tota aquella incidència que no estigui prevista es resoldrà segons el criteri dels
Jutges de la RFEA i/o de la pròpia organització.

http://www.xipgroc.cat/
http://www.mitjaterrassa.org/


Article 5 – Circuit

El recorregut del circuit de la Mitja Marató és de 21.097 metres i el de la Cursa Santi Centelles és de 5K

Només estan autoritzats a seguir la cursa els vehicles (cotxes, motos, bicicletes,..) acreditats expressament
per l’organització i els de la Policia Local

Article 6 – Col·locació pitrall i xip

El pitrall s’haurà de situar a la samarreta, per la part del davant, i de forma ben visible. No és permès el
doblegar-lo, retallar-lo, o escurçar-lo alhora de posar-se’l a la samarreta.

Queda  expressament  prohibit  el  participar  en  la  cursa  sense  dorsal,  o  sense  haver  tramitat  i  pagat
degudament els drets d’inscripció.

El xip s’haurà de lligar als cordills de la sabatilla, o, en el seu defecte, al taló, mitjançant una cinta “porta 
xips”, o qualsevol altre element dissenyat per aquest efecte, i que no pugui resultar lesiu per a la resta de 
corredors.

Article 7 – Expulsions, desqualificacions i reclamacions

Els organitzadors estan facultats per expulsar de la cursa a tot participant que:

- no faci el recorregut complet
- no porti dorsal o no el porti en el lloc designat per l’organització
- doblegui o manipuli la publicitat del dorsal
- manifesti  un comportament no esportiu,  despectiu o incorrecte envers l’organització,  la resta de

participants o l’entorn

Queda expressament prohibit que hi entrin dins del recorregut bicicletes no autoritzades per acompanyar a
qualsevol participant. El/la corredor/a que se’n beneficiï d’aquest ajut podrà ser desqualificat/da.

Les  reclamacions  es  faran  per  escrit,  una  vegada acabada la  cursa.  La  decisió  de  l’organització  serà
inapel·lable.

Article 8 – Participants estrangers

Els  atletes  estrangers,  seguint  la  normativa  al  respecte  de  la  RFEA,  per  competir  en la  cursa  hauran
d’ajustar-se a la reglamentació que estableixen els criteris de la pròpia RFEA.

Article 9 – Categories

Les categories establertes, que es regiran per l’any de naixement i el sexe, són les següents: 

Perquè  una  categoria  quedi  constituïda  calen  un  mínim  de  5  participants.  

Nascuts entre Edat

Sots 23 2001 - 2007 Entre 16 i 22 anys

Sènior 1983 - 2000 Entre 23 i 39 anys

Màter 1 1973 - 1982 Entre 41 i 50 anys

Màter 2 1963 - 1972 Entre 51 i 60 anys

Màter 3 Abans de 1962 Més de 60 anys

Article 10 – Classificacions

Es consideraran guanyadors de la cursa els 3 primers classificats i les 3 primeres classificades de la general
segons el seu temps oficial i ordre d’arribada a meta.



Per a completar la classificació general i per tant els guanyadors i guanyadores de les diferents categories,
incloent-hi la classificació dels corredors locals, es tindrà en compte el temps real de cada participant (temps
de xip de catifa de sortida a catifa d’arribada).

Per optar a classificar-se s’haurà de córrer amb xip.

Les classificacions oficials es podran consultar a:    www.mitjaterrassa.org      i a www.xipgroc.cat

Article 11 – Trofeus i premis

Els trofeus a repartir seran:

 Mitja Marató:

3 primers classificació general homes i 3 primeres classificació general dones
3 primers classificació atletes locals i 3 primeres classificació atletes locals dones
Primer classificat per equips (1 equip masculins i 1 femení)
Primer classificat amb discapacitat visual (home i dona)

Primer classificat en cadira de rodes (home i dona) medalla a tots els participants discapacitats

Santi Centelles:

3 primers classificació general homes i 3 primeres classificació general dones
Primer classificat per grups o empresa de 5 corredors

L’entrega dels trofeus tindrà lloc a partir de les 12h.
Els corredors que tinguin premi a la general no en tindran a la seva categoria.
En premis per equips puntuaran els 3 primers de cada equip masculí i les 3 primeres de cada equip femení.
Els premis no seran acumulables excepte en els premis d’atletes locals.
Es podrà demanar document identificatiu als guanyadors de les diferents categories

Article 12 – Assegurança i servei mèdic

El preu de la inscripció inclou la corresponent assegurança d’accidents.

Cada corredor participa en la cursa sota la seva responsabilitat i cada participant assumeix personalment els
possibles riscos que la seva participació implica sobre ell mateix o sobre terceres persones.

L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui
ocasionar  als  inscrits  o  sobre  terceres  persones,  abans,  durant  o  desprès  d’aquesta.  No  obstant  això,
l’organització disposarà de servei sanitari per a possibles urgències.

Article 13 – Drets d’imatge 

Els atletes i participants que s’inscriguin a la MITJA MARATO DE TERRASSA o a la CURSA POPULAR
SANTI  CENTELLES  han  de  ser  conscients  que  participaran  a  un  esdeveniment  públic  amb  cobertura
mediàtica. 
  
Tenint en compte que la celebració i la participació dels atletes i de la ciutadania a la MITJA MARATO DE
TERRASSA i a la CURSA POPULAR SANTI CENTELLES té caràcter e interès històric i social per la ciutat
Terrassa, els participants majors d’edat, i els representants legals dels menors d’edat, amb la seva inscripció,
sobre  la  base  de  la  concurrència  de  l’interès  popular  legítim,  accepten  cedir  a  l’AEMMT  i  als  seus
patrocinadors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol
mitjà de comunicació, tal com diaris, webs, .... o d’altres elements de comunicació similars, tal com pòsters o
tríptics a exposar de manera pública, com a acte de promoció de la cursa, durant el període màxim establert
per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop
finalitzat el període previst, sense perjudici del dret d’oposició, cancel·lació o a l’oblit dels participants.

A l’apartat següent sobre protecció de dades trobarà mes informació sobre els drets dels participant i els
termes i condicions en que l’AEMMT recavarà i tractarà les imatges dels participants a les curses.  

http://www.xipgroc.cat/
http://www.mitjaterrassa.org/


Article 14 – Protecció de dades

A continuació, en compliment del RGPD 679/2016 informem als participants sobre els termes o condicions en
que tractarem les seves dades:  

1. Responsable del Tractament: 
Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa NIF: G-62.421.045
Carrer Galileu, 234 1 B1. Terrassa -Barcelona
E-mail de contacte en matèria de protecció de dades: administració@mitjaterrassa.org 
Telèfon Contacte: 93 222 95 81
Web: www.mitjaterrassa.org  

2. Finalitat: Recavar les dades necessàries per gestionar la participació dels atletes i participants inscrits a
les curses i activitats esportives o socioculturals que organitza l’AEMMT, perquè les curses es duguin a
terme amb les màximes garanties de seguretat per als participants i per mantenir-los informats de les
properes curses/activitats de l’AEMMT. 

Concretament, les dades es tractaran amb les següents finalitats: 

 Gestionar les sol·licituds d’inscripció a la Mitja Marató de Terrassa i a la Cursa Santi Centelles
 Organitzar la celebració de les curses  
 Lliurar els dorsals i de les samarretes als atletes inscrits 
 Lliurar els xips de cronometratge als atletes que el comprin 
 Contractar i gestionar l’assegurança d’accidents indicada a l’art. 12 pels atletes inscrits
 Cobrar dels drets d’inscripció indicats a l’Art. 3 d’aquest Reglament 
 Mantenir als atletes informats sobre el desenvolupament de la cursa
 Gestió i publicació de la graella d’inscrits a la cursa, sense perjudici del dret d’oposició que poden

exercir en qualsevol moment dirigint-se a administracio@mitjaterrassa.org  
 Lliurar els premis-trofeus als guanyadors de les diferents categories
 Publicar les classificacions dels corredors que utilitzen xip  
 Publicar imatges del desenvolupament de les curses, sense perjudici del dret d’oposició dels inscrits
 Mantenir als atletes informats sobre les properes curses i activitats de l’AEMMT
 Enviar comunicacions als atletes amb informació sobre els patrocinadors de la cursa, sense perjudici

del dret a donar-se de baixa dirigint-se a administracio@mitjaterrassa.org 

Quan  s’estimi  necessari  i  oportú,  elaboració  de  perfils  dels  atletes/participants  per  realitzar
accions/activitats  ajustades  a  aquests,  utilitzant  dades  derivades  de  les  activitats  d’aquests  usuaris.
L’usuari es podrà oposar i revocar el consentiment en qualsevol moment.

3. Legitimació: Consentiment de l’atleta/participant en inscriure’s voluntàriament a la cursa i l’interès legítim
de l’AEMMT per l’enviament de comunicacions informatives sobre les curses i activitats de l’AEMMT.

Els atletes en el moment de la inscripció se’ls facilita l’accés al present Reglament, que se’ls demana que
acceptin per poder-se inscriure a la Cursa. És responsabilitat de l’atleta llegir-se el present Reglament
prèviament a realitzar la seva inscripció.  

El participant amb la seva inscripció accepta que:

a. El seu nom, cognoms, població, club, sexe i xip siguin visibles a la graella d’inscrits
b. La seva imatge es pugui publicar a la pagina web de La Mitja
c. La seva classificació -si ha utilitzat xip- es pugui consultar des de la web de La Mitja

sense perjudici del dret d’oposició, cancel·lació i a l’oblit que els atletes poden exercir en qualsevol
moment dirigint-se a administració@mitjaterrassa.org amb el seu DNI. 

L’AEMMT entén que la participació dels atletes a la MITJA MARATO TERRASSA (21Km) i a la CURSA
POPULAR SANTI CENTELLES (5Km),  així com les classificacions dels corredors, i  les imatges de la
celebració i la participació dels atletes i la ciutadania en general en aquestes curses, tenen un caràcter e
interès públic, històric i social per la ciutat de Terrassa, atès que ambdues curses son esdeveniments

mailto:administraci%C3%B3@mitjaterrassa.org
mailto:administraci%C3%B3@mitjaterrassa.org
mailto:administracio@mitjaterrassa.org
mailto:administracio@mitjaterrassa.org
http://www.mitjaterrassa.org/


públics que tenen cobertura mediàtica. Per tant, la base legal perquè l’AEMMT pugui publicar i imatges de
la celebració d’ambdues curses i els resultats es la concurrència de l’interès públic legítim, sense perjudici
del dret dels atletes a exercir els drets d’oposició, cancel·lació o a l’oblit.     
 
La gestió de les dades i de les imatges que, en el seu cas, ens facilitin per a la comunicació d’incidències
que poguessin existir/produir-se al circuit,  té la seva legitimació en el consentiment de l’interessat, en
l’interès legítim de l’AEEM de reparar el circuit i en l’interès públic dels usuaris/participants. 

L’elaboració en el seu cas de perfils dels usuaris/participants té la seva legitimació en la concurrència de
l’interès legítim de l’AEMMT. L’AEMMT no prendrà decisions automatitzades sobre la base del seu perfil.

4. Destinataris: Els Membres i Directius de l’AEMMT, els visitants de la web, les amistats que l’AEMMT té a
les XXSS i  les empreses prestatàries de serveis relacionats amb les curses i  activitats que organitza
l’AEMMT, que només accediran a les dades en qualitat d’encarregats del tractament, com és el cas de
l’empresa ChipTiming.

Atès que el preu de la inscripció inclou la corresponent assegurança d’accidents, la inscripció implica el
consentiment exprés dels corredors inscrits per cedir les seves dades a l’entitat asseguradora, amb la
finalitat de garantir-li una assistència adequada en cas d’accident durant el transcurs de la cursa.       

Únicament  comunicarem  les  seves  dades  als  patrocinadors  de  la  Cursa  si  ho  ha  consentit
expressament  en  el  procés  d’inscripció  marcant  la  casella  “vull  rebre  obertes  i  promocions
exclusives pels inscrits a la cursa”. 

Els  patrocinadors  habituals  de  l’AEMMT són:  Orient  Cars/Toyota,  Mútua  Terrassa,  Seguros  Catalana
Occidente, Ametller Origen, Decathlon, Kern Pharma, ...

No cedirem les seves dades a tercers excepte obligació legal o judicial o que tinguem el seu consentiment.

5. Període conservació: Conservarem les dades dels participants inscrits durant el temps necessari per a la
consecució de les activitats de l’AEEMMT, per la gestió de la cursa, lliurament  llevat que exerceixi els
drets del RGPD de cancel·lació, supressió de les seves dades, a l’oblit, o es doni de baixa del servei de
recepció de la nostra newsletter. 

Les dades dels participants i les seves marques tenen caràcter històric. Es per això que des de la pagina
web de l’AEMMT mitjançant enllaços a la web de Championchip es pot accedir a un històric de publica
consulta dels resultats de les anteriors edicions de la Mitja Marató de Terrassa i de la Cursa Popular Santi
Centelles, sense perjudici del dret dels atletes a la cancel·lació de les seves dades o a l’oblit. 
 

6. Drets: Finalment l’informem, que si ho desitja, pot exercir els drets que el Reglament General de Protecció
de Dades reconeix a les persones interessades a: 

 Accedir a les seves dades,  
 Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, 
 Oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstancies, 
 Cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstancies, 
 La supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries

per a la finalitat per a la que es van recollir, 
 A l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades,
 Donar-se de baixa de les comunicacions de l’AEMMT 

dirigint-se per  escrit  a Associació Esportiva  Mitja Marató Terrassa,  carrer  Galileu,  234,  1r,  B1,  08224
Terrassa o per e-mail a administracio@mitjaterrassa.org amb copia del seu DNI

mailto:administracio@mitjaterrassa.com
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