
 

SOL·LICITUD FORFET DE TEMPORADA 
CONSELL COMARCAL 

T. 2022/2023 
  
 

CONDICIONS ESPECIALS FORFETS CONSELL COMARCAL: queda reservat de forma exclusiva als empadronats des 

de fa 3 anys o més a qualsevol Ajuntament del Pallars Sobirà o Pallars Jussà i/o escolaritzats a qualsevol 
escola/institut del Pallars Sobirà o Pallars Jussà. 
 

Consell Comarcal del  ☐ Pallars Sobirà   ☐  Pallars Jussà  

A quina estació esquia habitualment? ☐ Espot  ☐  Port Ainé      
 

FORFET SOL·LICITAT I PREU (Marcar amb una creu l’opció que correspongui) 

☐  Menor (Nascuts a partir de l’01-01-2016) 28,00 € ☐  Adult  (Nascuts entre 1958-1997 (inclosos)) 321,00 
€ 

☐  Infant (Nascuts entre 2011-2015 

(inclosos)) 
114,00 

€ 

☐  Veterà I (Nascuts entre 1953-1957 

(inclosos)) 
114,00 

€ 

☐  Jove (Nascuts entre 1998-2010 (inclosos)) 193,00 

€ 

☐  Veterà II (Nascuts el 1952 o abans) 28,00 € 

    

Forfet vàlid per les estacions d’Espot, Port Ainé i Tavascan i un 50% de descompte en el forfet d’un dia a La Molina, 

Vallter, Vall de Núria i Boí Taüll. (A Tavascan cal passar per taquilles a bescanviar el forfet) 
 

IMPORTANT: En cas que comprin un mínim de 3 forfets dins la mateixa família, amb mínim un adult, cal sol·licitar 

el forfet a través del formulari PACK FAMILIAR CONSELL COMARCAL. 

 

Pagament mitjançant transferència bancària al compte  ES91- 2100-3675-71-2200205882 (CaixaBank) anotant com 

a concepte el nom i cognoms del titular del forfet (Una transferència per persona) 
 

TRAMITACIÓ DEL FORFET 
Cal entregar aquesta sol·licitud, juntament amb la documentació sol·licitada, a les oficines d’Skipallars (Ctra. De 

Sort a Rialp s/n de Rialp) abans del 7 de novembre de 2022, una vegada finalitzat el termini no s’acceptaran. 
 
 

(1)Per als sol·licitants que disposen del Suport PIRI365 de la temporada anterior: Es recarregarà el forfet 

d’aquesta temporada al mateix suport i podrà utilitzar-lo un cop s’iniciï la temporada sense necessitat de passar 

per taquilles/oficies (adjuntar fotocòpia del suport) 

Per als sol·licitants que NO disposen del Suport PIRI365: Hauran de recollir el forfet als punts d’atenció al client 
de les estacions d’Espot o de Port Ainé un cop s’iniciï la temporada d’esquí o bé a les oficines d’Skipallars a Rialp 

abans de l’inici de temporada. Cal presentar el DNI del titular del forfet per poder realitzar la recollida. 
 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (En cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es  podrà tramitar el forfet) 

 Aquest document degudament omplert i segellat pel seu Consell Comarcal (El segell dona conformitat que el 

sol·licitant compleix les condicions establertes) 
 Justificant de pagament 

 Fotografia recent mida carnet. Enganxar-la a aquest document o enviar-la per correu electrònic a 

ftemporada@skipallars.cat indicant nom i cognoms.  

 Fotocòpia pel davant i pel darrere del suport PIRI365 de la temporada 2021-22 per tal de poder tramitar la 
recàrrega del forfet. En cas de no disposar del suport PIRI365 s’haurà de recollir a les oficines. 

☐ He llegit i accepto la protecció de dades personals i les condicions d’adquisició i recàrrega del forfet. 

 

 

 
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Responsable del tractament: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya – FGC (CIF Q0801576J, Carrer dels Vergós 44, 08017 – Barcelona/fgc@fgc.cat). Delegat de Protecció De dades: 

dpd@fgc.cat. Finalitats: La gestió de la venda de productes nominals i el lliurament del forfet de temporada. Base jurídica: Necessitat d’executar un contracte en el qual l’interessat és part o la aplicació de mesures precontractuals. 
Destinataris de les dades: No es comunicaran o es cediran les dades personals a tercers, tret obligació legal o requeriment judicial. Tampoc hi ha previsions de fer transferències internacionals de dades personals. Conservació de les 

DADES DEL TITULAR DEL FORFET 

Nom i Cognoms                                                                                                         

Foto Recent 

DNI                                     Telèfon mòbil                                        

Data de Naixement                                     Codi Postal                                        

Correu electrònic                                                                                                         

Disposa del suport PIRI365 

de la temporada 
anterior?(1) 
(Adjuntar fotocopia del suport) 

☐  No     ☐ Si   
En cas afirmatiu anoti aquí el codi WTP que apareix al dors del 

suport: 

                                                                                                      

             

Data: 

          _______________________________________        

Signatura: 

                                                       

Segell Consell 

Comarcal 


