
TARIFES FORFET TEMPORADA 22/23- CONSELL COMARCAL RIPOLLÈS 

_____________________________________________________________________________ 

Tindran dret a adquirir aquests productes amb les condicions que en aquest document  s’estableixen: 
 

• Els empadronats des de fa 3 o més anys d’antiguitat, en qualsevol ajuntament de la comarca. 

• Els escolaritzats a les escoles de la comarca per al curs 2022-2023. 
 
Requisits bàsics per accedir al Pack família escolaritzats a la comarca: 

• Pack mínim: un adult (pare o mare/ o un tutor) empadronat + 3 anys, més tants nens com tingui 
escolaritzats a la comarca. 

• Pack màxim : dos adults (pare i mare /o tutors) empadronats + 3 anys,  més tants nens com 
tinguin escolaritzats  
a la comarca. 
 

Per tramitar el forfet de temporada caldrà prèviament presentar la següent documentació: 

• Una fotografia ACTUAL del titular 

• DNI del titular 

• Volant d’empadronament ACTUAL o certificat d’escolarització (serveix posar el segell de l’escola 
en el formulari) 

• Fotocòpia del llibre de família (en el cas de Pack productes família) 
 

 

 

 

 

 

 

 

o FF de temporada vàlid per esquiar a Vallter i Vall de Núria 
 

o Gaudiran d’un descompte del 50% sobre el PVP del forfet de dia de la resta d’estacions del 
grup: La Molina, Boí Taüll, Espot i Port Ainé (Aplicable a taquilles presentant el forfet de 
temporada). 
 

o 1 forfet de dia gratuït a cada una de les altres estacions del grup FGC + 1 forfet gratuït a l’estació 
de Masella. 
 

o També es podrà gaudir de l’esquí nòrdic a totes les estacions de la Mancomunitat TOT Nòrdic 
(7 estacions). 
 

o Consulta tots els avantatges: 
https://www.turismefgc.cat/content/pdf/avantatgesfftemporadaripolles22-23.pdf 

 

o IMPORTANT: 
 

o L’assegurança d’accidents no està inclosa en el forfet. 
o Per PÈRDUA de forfet de temporada, el duplicat té un cost de 30€ en totes les 

modalitats. 
o Per OBLIT de forfet de temporada es paga 1 forfet de dia de 10€ en tots els trams 

d’edat i no es devoluciona.  

 
 
CONSELL COMARCAL RIPOLLÉS 
 
 

Tipologia  
Tarifa 22-23 

Adult (25-64) 300,00€ 

Jove (12-24) 160,00€ 

Infant (7-11) / Veterà I (65-69) 113,00€ 

Menor (0-6) / Veterà II (70 i +) 28,00€ 

PACK FAMILIAR CONSELL COMARCAL  

Tipologia 
  Tarifa 22-23 

 Adult (25-64) 300,00 € 

 Jove (12-24) 71,00 € 

 Infant (7-11)  63,00 € 

Menor (0-6) 28,00 € 

https://www.turismefgc.cat/content/pdf/avantatgesfftemporadaripolles22-23.pdf

