
Tarifa preus 
Forfets temporada 2022-23 
 
 
Tarifes exclusives per a socis i sòcies de l’Associació Esportiva Pallars. Abonaments vàlids per 
esquiar a les estacions d’Espot, Port Ainé i Tavascan. Els preus són amb IVA inclòs i no inclouen 
assegurança d’esquí. 
 
Els forfets de temporada els tramitaran els propis socis on-line. 
L’abonament de temporada club seran vàlids per a les estacions d’Espot, Port Ainé i Tavascan.  
 
Els sol·licitants que disposin del Suport del forfet de la temporada anterior PIRI365:  
podran recarregar el forfet d’aquesta temporada al mateix suport i podran utilitzar-lo un cop 
s’iniciï la temporada sense necessitat de passar per taquilles/oficines. 
Els sol·licitants que NO disposin del Suport del forfet de la temporada anterior 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 carnet 2023 a l’App de l’AEPallars i el DNI del titular del forfet 
per poder realitzar la recollida. 
 
FRANGES D’EDAT PER ALS FORFETS DE TEMPORADA I FORFETS DE DIA 
 

 
Els forfets de temporada els tramitaran els propis socis on line. En el moment de realitzar la 
recàrrega o compra del forfet serà obligatori que s’adjunti el carnet de l’AEPallars de la 
temporada 2023.  
 

• TARIFES FORFETS DE TEMPORADA  
Els preus són amb IVA inclòs i no inclouen assegurança d’esquí. 
 

 
 CLUBS  PVP 

Persona Tarifa PROMO Dt. Fins  
27/11/22  Tarifa PROMO Dte. 

Fins 27/11/22 
Adult 446 € 356 €  495 € 396 € 
Junior 379 € 303 €  421 € 337 € 
Infant 334 € 267 €  371 € 297 € 
Veterà I 334 € 267 €  371 € 297 € 

 
 
 
 
 

Els Menors 6 i Veterans II no tindran descompte específic per a club, sinó que se’ls aplicarà 
el P.V.P. en tots els casos i de forma lineal durant tota la temporada. El forfet de temporada 
de GRUP FGC és vàlid per totes les estacions del Grup FGC. 

  

Menor 6 (de 0 a 6 anys) Nascuts a partir de l’01-01-2016 
Infant (7-11 anys) Nascuts entre 2015-2011 (inclosos) 
Junior (12-24 anys) Nascuts entre 2010-1998 (inclosos) 
Adult (25-64 anys) Nascuts entre 1997-1958 (inclosos) 
Veterans I (65-69 anys) Nascuts entre 1957-1953 (inclosos) 
Veterans II (a partir 70 anys) Nascuts el 1952 o abans 

Persona Tipus de forfet Tarifa 
Menor 6 Forfet Temporada GRUP FGC* 60 € 
Veterà II Forfet Temporada GRUP FGC* 60 € 



 
• FORFET DE TEMPORADA PACK FAMILIAR  

 
Descompte especial per a famílies que comprin 3 o més forfets de temporada.  
 

 PACK FAMILIAR  

Persona Tarifa PROMO Dte. 
Fins  27/11/22  

Adult 421 € 337 €  
Junior 358 € 286 €  
Infant 315 € 252 €  
Veterà I 315 € 252 €  

 
• FORFET DE TEMPORADA DE PASSEIG  

 
El forfet de temporada de Passeig només serà vàlid per Espot amb accés al TC La Roca i a Port 
Ainé amb accés al TC Roní i en cap cas es podrà accedir al telecadira amb material d’esquí. 
 

 CLUBS  PVP 
PASSEIG Tarifa  Tarifa 
Totes les persones 16 €  65 € 

 
 
TARIFES FORFETS DE DIA 
 

• FORFETS DE  1 DIA   

 ESPOT  ESPOT  PORT AINÉ  PORT AINÉ 
Persona Tarifa CLUBS  Tarifa PVP  Tarifa CLUBS  Tarifa PVP 
Adult 31.50 €  36.00 €  33.50 €  38.00 € 
Junior 27.00 €  30.50 €  28.50 €  32.50 € 
Infant 24.00 €  27.00 €  25.00 €  28.50 € 
Menor 6.00 €  6.00 €  6.00 €  6.00 € 
Veterà I 24.00 €  27.00 €  25.00 €  28.50 € 
Veterà II 6.00 €  6.00 €  6.00 €  6.00 € 

 
El preu del forfet de passeig d’un dia serà de 4.00 € per als socis del Club (6.00 € P.V.P.).  
 
Notes als forfets de dia: 

- Els preus són amb IVA inclòs  
- Els preus no inclouen assegurança d’esquí. 
- Els preus no inclouen el cost del suport recarregable, és de 2.00 € per suport 
- Els forfets de dia s’hauran d’adquirir exclusivament online. S’haurà de sol·licitar a 

l’AEPallars un CODI PROMOCIONAL per aplicar el descompte. En el que cas que es 
detecti frau amb l’ús indegut del codi promocional, amb algun usuari que no pugui 
acreditar la condició de soci del club, immediatament s’invalidarà el codi promocional 
del club i es veuran afectats tots els socis per a les següents compres. L’usuari haurà de 
justificar el compliment d’aquestes condicions, quan sigui requerit a l’efecte del 
personal contractat per FGC.  

- Els propietaris d’un forfet de temporada o de lliure elecció no podran adquirir cap forfet 
de dia mentre aquest sigui vigent. 

- Aquests descomptes no són acumulables a altres ofertes, promocions i/o descomptes.  
 



 
• FORFETS DE VARIS DIES DE LLIURE ELECCIÓ  

 
  CLUBS  PVP 
 Persona Tarifa  Tarifa 
8 DIES LLIURE ELECCIÓ Adult 220.00 €  280.00 € 
5 DIES LLIURE ELECCIÓ Adult 137.50 €  175.00 € 
8 DIES LLIURE ELECCIÓ Junior 184.00 €  236.00 € 
5 DIES LLIURE ELECCIÓ Junior 115.00 €  147.50 € 
8 DIES LLIURE ELECCIÓ Infant / Veterà I 164.00 €  212.00 € 
5 DIES LLIURE ELECCIÓ Infant / Veterà I 102.50 €  132.50 € 

 
Aquest forfet dona l’opció d’esquiar a les estacions d’Espot esquí, Port Ainé i Tavascan els dies 
que el soci esculli lliurement durant la temporada vigent. Aquests forfets són nominals i només 
els podrà utilitzar la persona titular del mateix. 
 
Notes als forfets de lliure elecció: 

- Els preus són amb IVA inclòs  
- El preu no inclou l’assegurança d’esquí 
- El preu no inclou el cost del suport recarregable, és de 2€ per suport. 
- Els forfets de lliure elecció s’hauran d’adquirir exclusivament online. Serà obligatori 

adjuntar el carnet de club 2023 en el moment de la compra o recarrega del forfet. 
- Els propietaris d’un forfet de temporada no podran adquirir cap forfet de lliure elecció. 
- Aquests preus amb descomptes no són acumulables a altres ofertes, promocions i/o 

descomptes.  
 

 
 
 

ENLLAÇOS D’INTERÈS 
Recomanem la seva lectura, ja que us resoldrà la major part dels dubtes que pugueu tenir. 
 

 

 
Manual de compra o recàrrega online de forfets de temporada 
https://www.aepallars.org/media/files/file_777_22462.pdf 
 
Condicions de venda i lliurament de forfets: 
https://www.turismefgc.cat/content/pdf/condicionsgeneralsffdetemporadahivern22-
23.pdf 
 
Selecció d’avantatges i promocions: 
www.turismefgc.cat/content/pdf/avantatgesfftemporadaespotiportaine22-23.pdf 
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