
 

 

 

 

FORFET DE TEMPORADA TAVASCAN 2021/2022 
AJUNTAMENTS ESTERRI DE CARDÓS – VALL DE CARDÓS – TÍRVIA – FARRERA – ALINS 

Segell Ajuntament 

 

Tarifa bonificada aplicable als empadronats de Esterri de Cardós, Vall de Cardós, Tírvia, Farrera, Alins 

amb 3 o més anys d’antiguitat, extensiu als seus fills/filles també empadronats.  

 

 CONDICIONS I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR   

Data límit per la tramitació del forfet de temporada: 26 de novembre de 2021 

Portar Original segellat a les oficines de l’Ajuntament de Lladorre (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h) 
 

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A ADJUNTAR: 

1. Fotografia de carnet recent. 
2. Aquest document original segellat pel seu Ajuntament conforme vostè està empadronat al seu 

municipi. 
3. Justificant del pagament a IBAN: ES67 2100 0228 40 0200079163 

FOTO RECENT  
  

En cas de no adjuntar la documentació requerida no es podrà tramitar el forfet. 

Ajuntament de:   □ESTERRI DE CARDÓS    □VALL DE CARDÓS    □TÍRVIA    □FARRERA    □ALINS 

 

DADES DEL TITULAR DEL FORFET  Enganxar 

Nom:                                               Cognoms:  

Adreça:  
  

Localitat:  

Codi Postal: 

Núm. DNI:  
                                                     

Correu Electrònic:     

Telèfon:                                                     Data de naixement:  
                                                 

FORFET DE TEMPORADA SOL·LICITAT   
  

Forfet vàlid per l’estació de Tavascan i un 50% de descompte en el forfet de dia d’Espot i Port Ainé.   
 

 Tipologia         Preu del Forfet                  Tipus de forfet    

*ON RECOLLIRÀ EL SEU FORFET?     

  Oficines Ajuntament de Lladorre  
      De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h  

 

   Estació de Tavascan – Taquilles   
      (Horari Estació)  
 

SIGNATURA I DATA    

  Informació bàsica de protecció de dades personals segons el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679)  
Responsable: Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques, SL  amb CIF B25401761 i domicili a Carrer Major, 5 - 25576 - Lladorre – Dades contacte del DPD : tavascan@tavascan.net  
La finalitat és la gestió de la venda de productes nominals. El tractament de les dades està legitimat per al consentiment de l’interessat. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos legalment 

previstos. Autoritzo que Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques, SL utilitzi les dades que facilito per que gestionin la venta de productes nominals. Les dades es conservaran fins que siguin necessàries 

per a la finalitat per la qual han estat recollides i/o termes legals. Vostè te dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 

limitació. Aquests drets es poden exercitar enviant correu al responsable que figura a la capçalera de la clàusula. També pot presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

 

    Adult (12 anys o més | nascuts el 1993 o abans)  135€ Forfet TEMPORADA 

    Infant (6 a 12 anys | nascuts entre 2002 i 2012) 
*Tingueu en compte tarifa infant escolaritzar a la ZER 

82€   Forfet TEMPORADA 

    Menor (0 a 6 anys | nascuts entre 2013 i 2019)  gratuït Forfet TEMPORADA 

Signatura                                                                    
  
  
  

Data                                                                   
  
  
  

ENGANXAR 

FOTO 

CARNET 


