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Passos a seguir per la compra o recàrrega de forfets de temporada (cal seguir aquest ordre): 

 

1. Clica a l’enllaç de l’estació on vulgui fer la compra: 

Espot: https://vol.espotesqui.cat/ca/Products/Tickets/Category?cID=177 

Port Ainé: https://vol.portaine.cat/ca/Products/Tickets/Category?cID=229 

 

2. A la icona Iniciar sessió entrar amb el seu correu electrònic  i contrasenya. En cas de no 
tenir usuari i contrasenya s’haurà de registrar de nou clicant a la icona de “Registre” 

 

 

3. Comprovar que no hi hagi cap producte carregat a la cistella. En cas que hi tingueu 
alguna cosa esborrar-ho tot i que la cistella quedi buida. 
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4. IMPORTANT! Entrar a l’apartat “La Meva Família” i comprovar que estiguin entrades de 
forma correcta totes les dades i que hi hagi les fotografies de tots els membres de la 
família que hagin d’adquirir el forfet. 

   

 

5. Afegir a la cistella el producte o productes que vulgui comprar.  
 

6. Des de la cistella, posar el propietari de cada forfet amb el nom corresponent. Apareix 
un desplegable amb les persones donades d’alta a “La Meva Família” i es carrega 
directament la informació de cada persona. 
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7. Ara és el moment de carregar el document de validació (CARNET DE SOCI) a cada 
persona fent clic a “Escollir document”. 
IMPORTANT: poden ser documents en format JPG, DOC o PDF que no tinguin cap signatura 
digital ni formularis. En cas que el document sigui massa gran el mateix programa us avisarà. 
 

 
 

8. Si disposes de la TARJA PIRINEU365 (Forfet de temporada de la temporada anterior) 
seleccionar, per cada forfet que hi hagi a la cistella, “tinc suport PiriNeu365”  
Introduir el codi WTP que està imprès  darrere la targeta 
(En aquest cas s’està fent una recàrrega del forfet, per tant, un cop validada la documentació per 
l’estació, el soci rebrà un correu de conformitat i aquest podrà anar a esquiar amb el mateix suport 
que tenia sense necessitat de passar per taquilles/oficines) 
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Si NO disposes de la TARJA PIRINEU365 seleccionar l’opció “No tinc suport PiriNeu365”. 
En aquest cas el soci haurà de recollir el suport per un punt de recollida de forfets, 
escanejant el codi QR que rebrà al correu electrònic un cop hagi rebut el correu de 
conformitat a la documentació adjuntada. Recull el teu forfet a les màquines de recollida 
de les estacions o Rialp i Espot poble. 
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