SOL·LICITUD FORFET DE TEMPORADA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA 2021/2022

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
El vistiplau dóna conformitat que la persona sol·licitant compleix les condicions establertes.

Vistiplau del Consell
CONDICIONS I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Tarifa aplicable als empadronats des de fa 3 anys o més a qualsevol Ajuntament de la comarca i/o als nens escolaritzats a qualsevol escola/institut
de la comarca.
Els beneficiaris que hagin comès frau amb el seu forfet de temporada, no tindran dret a gaudir de nou d’aquest forfet, durant un període de 4 anys, a
comptar a partir de la data de la detecció del frau.
Amb aquest tipus de forfet, no es pot portar a terme cap activitat professional.
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A ADJUNTAR: DNI de tots els membres, Certificat d’empadronament HISTÒRIC o
Certificat d’escolarització
En cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà tramitar el forfet
DADES DEL TITULAR DEL FORFET

Nom i Cognoms

DNI

Codi
Postal

Correu
Electrònic
Telèfon

Data de naixement

FORFET DE TEMPORADA SOL·LICITAT

Forfet vàlid per a l’estació de La Molina
Persona
Adult (nascuts entre 1957 i 1996 inclosos)
Jove (nascuts entre 1997-2009 inclosos)
Infant (nascuts entre 2010 i 2014 inclosos)
Menor (nascuts a partir 1 de gener de 2015
Veterà I (nascuts entre 1947 i 1956 inclosos)
Veterà II (nascuts fins al 31 de desembre de 1946
Pack familiar adult *
Pack familiar jove *
Pack familiar infant *
* Preu unitari, mínim un adult més un altre forfet

Tarifa única
411€
208€
137€
50€
137€
50€
411€
110€
90€

SOL·LICITUD FORFET DE TEMPORADA
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA 2021/2022

Forfet vàlid per a Alp 2500 (La Molina + Masella)
Persona
Adult (nascuts entre 1957 i 1996 inclosos)
Jove (nascuts entre 1997-2009 inclosos)
Infant (nascuts entre 2010 i 2014 inclosos)
Menor (nascuts a partir 1 de gener de 2015
Veterà I (nascuts entre 1947 i 1956 inclosos)
Veterà II (nascuts fins al 31 de desembre de 1946
Feiners

Tarifa
720€
720€€
550€
70€
550€
70€
440€

Descompte fins
28.11.21
630€
630€
480€
480€
390€

PUNT DE RECOLLIDA DEL FORFET

A les oficines de La Molina
SIGNATURA I DATA
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, i, en cas d’haver-ho autoritzat, l’obtenció, reproducció i publicació de la pròpia imatge amb
finalitat d’elaborar una notícia, reportatge, fotografies o acció promocional dins els programes d’esquí, i de la seva difusió per televisió i a través de la web de qualsevol l’estació, o qualsevol altre canal,
propi o de tercer, per il·lustrar el reportatge en la seva versió digital. Base jurídica: Necessitat d’executar un contracte en el qual l’interessat és part o l’aplicació de mesures precontractuals i consentiment
de la persona interessada. El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment seguint el procediment indicat a l’apartat Drets. Destinataris de les dades: Usuaris, consumidors o tercers en general
destinataris dels programes d’esquí i els canals de comunicació empleats per difondre aquests. Tampoc hi ha previsions de fer transferències internacionals de dades personals. Conservació de les
dades: Termini(s) necessari(s) per donar compliment a la(es) finalitat(s) del tractament o fins a la revocació del consentiment atorgat. Drets: Els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat
i limitació del tractament poden ser exercits mitjançant una sol·licitud (acompanyada d’una fotocòpia de DNI o passaport) adreçada a l’adreça següent: Carrer dels Vergós 44, 08017 – Barcelona (a
l’atenció del Delegat de Protecció De dades d’FGC) o a través del correu electrònic dpd@fgc.cat tot indicant a l’assumpte: “Exercici drets RGPD”. Reclamació davant l’Autoritat de Control: Mitjançant
la seu electrònica de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) o per mitjans no electrònics (apdcat@gencat.cat).

Signatura

Data

