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1. OBJECTE 

1.1. Les Condicions Generals de contractació (en endavant, “Condicions Generals”) 

descrites a continuació tenen per objecte regular la venda del forfet de 

temporada 2021/2022 (en el successiu, “el forfet”) per part de l’Associació Ski 

Andorra (en endavant, “Ski Andorra”) a les oficines de Ski Andorra.  

1.2. En accedir a la compra del forfet vostè passarà a tenir la condició de Client.  

Les Condicions Generals completen i desenvolupen, sempre que no s’hi oposin, 

els Termes i Condicions establerts per a la compra del forfet. Les presents 

Condicions Generals estaran sempre a disposició dels Clients en el lloc Web de 

Ski Andorra: http://skiandorra.ad/imatges/contingut/190/cat-condicions-del-

forfet-de-temporada-ski-andorra.pdf per tal que vostè pugui consultar-les, 

arxivar-les o imprimir-les sempre que ho desitgi. 

1.3. L’acceptació de les presents Condicions Generals esdevé indispensable per la 

prestació del producte per part de Ski Andorra. L’Usuari manifesta, en aquest 

sentit, haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals, posades a 

la seva disposició, en tot moment, amb caràcter previ a la contractació i 

després de la seva formalització. A l’hora de formalitzar la compra, l’Usuari 

declara conèixer els Termes i Condicions, els accepta i consent quedar vinculat 

pels mateixos de manera idèntica, amb caràcter general, a què si els hagués 

acceptat de manera manuscrita.  

1.4. La compra del forfet comporta, així mateix, l’acceptació per part de l’Usuari de 

tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions que siguin posats a la seva 

disposició i coneixement per part de Ski Andorra posteriorment a l’acceptació 

de les presents Condicions Generals. 

1.5. En el cas que un potencial Usuari no estigui d’acord amb qualsevol qüestió 

establerta en les Condicions Generals presents, aquest no haurà de seguir 

formalitzant la compra. 

 

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL FORFET DE TEMPORADA 

 

2.1. Condicions generals d’ús del forfet:  

 

a) El forfet de temporada és propietat de Ski Andorra. Té caràcter exclusivament 

personal i intransferible, i està sotmès a la llei de les estacions d’esquí i 

http://skiandorra.ad/imatges/contingut/190/cat-condicions-del-forfet-de-temporada-ski-andorra.pdf
http://skiandorra.ad/imatges/contingut/190/cat-condicions-del-forfet-de-temporada-ski-andorra.pdf
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instal·lacions de transport per cable (BOPA del 06/12/2000). El forfet de 

temporada confereix al seu titular, la persona a nom de la qual s’ha emès, el 

dret d’ús dels remuntadors mecànics, de les pistes i de la resta d’instal·lacions 

del domini esquiable mentre romangui obert al públic, durant la temporada per 

a la qual s’ha emès. 

b) Qualsevol alteració física del forfet de temporada o la seva utilització per part 

d’una persona que no en sigui el titular, es considera un acte fraudulent tant 

del portador del forfet com del seu titular, llevat dels casos de pèrdua o 

robatori, acreditats mitjançant la corresponent denúncia oficial. Per a la resta 

de supòsits, el frau comporta la retirada del forfet, l’anul·lació de la seva 

validesa i una penalització econòmica o denúncia davant la policia, sense 

perjudici de les responsabilitats civils i penals en què es pugui incórrer. 

c) El forfet es podrà sol·licitar per a la seva verificació per tota persona acreditada 

de qualsevol de les estacions d’esquí del país. La direcció encarregada de 

l’explotació dels dominis esquiables, per mitjà del seu personal, es reserva la 

facultat d’establir restriccions al dret d’ús de les instal·lacions, fins i tot 

suspendre’l si ho considera convenient per raons de seguretat. Així mateix, 

podrà anul·lar el forfet de temporada si l’usuari o titular posa en perill persones 

o béns, si incompleix la normativa d’ús de les instal·lacions o, en general, si hi 

manté un comportament indegut. En qualsevol dels casos anteriors, no es 

generarà cap dret de compensació. 

Amb l’adquisició del forfet de temporada s’accepten les condicions internes 

de les estacions. 

2.2. Supòsit de pèrdua o robatori 

a) En cas de pèrdua o robatori del forfet, el titular del forfet de temporada 

haurà d’informar immediatament a Ski Andorra per tal d’anul·lar-lo.  

b) En funció de cada cas, Ski Andorra es reserva el dret d’efectuar o no un 

duplicat del forfet. S’estudiarà el cas de cada client individual.  

c) En cas que Ski Andorra autoritzi la gestió d’un duplicat del forfet de 

temporada, el client haurà d’abonar a les oficines de Ski Andorra l’import 

de vint euros (20 €) en concepte de nou suport i de despeses de gestió.  
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2.3. Oblit del forfet de temporada per entrar a l’estació 

 

a) Si, per qualsevol motiu, el Client no porta el seu forfet de temporada una 

vegada es trobi a l’estació d’esquí, a tall d’exemple: haver-lo oblidat a casa, 

no se li lliurarà cap invitació. 

b) El Client haurà de fer la gestió de sol·licitud del duplicat a les oficines de Ski 

Andorra.  

2.4. Forfet defectuós 

 

a) Si el forfet està deteriorat, trencat o bé no funciona per causa del xip 

defectuós, Ski Andorra en farà un duplicat sense cap cost i es quedarà el 

suport defectuós.  

b) En cas que el titular es trobi a l’estació d’esquí i que el forfet no funcioni, 

haurà de dirigir-se a les taquilles de l’estació amb el forfet per informar del 

problema.  

c) Per resoldre el problema, el dia de la incidència l’estació podrà entregar un 

forfet de dia. El forfet de temporada quedarà en dipòsit a taquilles i s’haurà 

de recollir en acabar la jornada d’esquí. Posteriorment, caldrà gestionar-ne 

un duplicat a les oficines de Ski Andorra.  

2.5. Assegurança de temporada d’esquí 

a) Es recomana adquirir l’assegurança d’esquí de temporada Crèdit 

Assegurances Vida que ofereixen les estacions abans de la primera utilització 

del forfet.  

b) A través d’aquest enllaç es poden informar sobre les cobertures de 

l’assegurança: https://skiandorra.ad/imatges/contingut/191/cat-annex-

asseguran-a-acc-forfait.pdf 

c) L’assegurança d’esquí té un import de 59 € i s’adquireix en el moment de la 

compra del forfet. 

https://skiandorra.ad/imatges/contingut/191/cat-annex-asseguran-a-acc-forfait.pdf
https://skiandorra.ad/imatges/contingut/191/cat-annex-asseguran-a-acc-forfait.pdf
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3. SERVEI D’ADQUISICIÓ DEL FORFET TEMPORADA 2021-2022  

 

3.1. Procediment de contractació i moment de perfecció del contracte de 

compravenda 

 

D’acord amb el que estableix la legislació andorrana vigent en matèria de 

contractació en l’espai digital i de protecció dels consumidors, Ski Andorra 

informa els Usuaris, respecte a la venda del forfet efectuada per Ski Andorra, 

que: 

a) Per a subscriure el contracte de compravenda del forfet, l’Usuari haurà 

d’accedir a l’oficina de Ski Andorra domiciliada al C/del Valira, 2, planta 

baixa, AD 500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra).  

b)  L’ús fraudulent d’una targeta que no sigui de la titularitat de l’Usuari es 

considerarà ús fraudulent, sent l’Usuari l’únic responsable enfront del 

titular de la targeta, i enfront de tercers, de les conseqüències derivades del 

mateix i garantit la indemnitat de Ski Andorra en aquest sentit.  

c) El preu es pagarà exclusivament pels mitjans de pagament oferts per Ski 

Andorra.  

d) El servei de pagament mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit serà 

directament proporcionat per l’entitat emissora i, en el seu cas, l’entitat de 

crèdit corresponent. El càrrec a la targeta de crèdit i/o dèbit de l’Usuari serà 

simultani a l’enviament de la Confirmació de Compra. 

e) En cap cas, Ski Andorra emmagatzema dades bancàries de l’Usuari a l’hora 

d’efectuar el pagament.  

f) Quan l’import d’una compra sigui carregat de forma fraudulenta o 

indegudament, utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular 

podrà exigir l’anul·lació del càrrec sempre que s’hagi procedit a l’anul·lació 

en virtut del que estableixin les condicions de l’entitat emissora i/o de 

l’entitat de crèdit responsable de la targeta de crèdit i/o dèbit, i en el seu 

cas les assegurances relatives a la targeta de què es tracti. En aquest cas, les 

corresponents anotacions d’endeutament i reemborsament als comptes de 

Ski Andorra i del titular s’efectuaran amb la major brevetat. No obstant 

això, si la compra l’hagués, efectivament, realitzat el titular de la targeta de 

crèdit i/o dèbit i, per tant, aquest hagués exigit indegudament l’anul·lació 

del corresponent càrrec, l’Usuari quedarà obligat davant MOOD al 
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rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de la dita 

anul·lació. 

g) Un cop el pagament s’hagi realitzat amb èxit, Ski Andorra farà entrega del 

forfet  i s’entendrà formalitzat el contracte de compravenda del forfet. Ski 

Andorra haurà d’emetre la confirmació de la compra o la factura sempre 

que l’Usuari ho sol·liciti.  

A l’efecte, no existirà cap contracte de compravenda entre Ski Andorra i el 

Client fins que l’ordre de compra hagi estat expressament acceptada per Ski 

Andorra i el Client rebi la confirmació d’haver realitzat el pagament 

correctament. En cas que l’ordre de compra no sigui acceptada per Ski 

Andorra, i s’hagués carregat algun import al Client, aquest li serà 

immediatament reintegrat totalment sense cap recàrrec.  

h) La documentació, dades i informació relatives a cada contracte de 

compravenda seran arxivades per Ski Andorra durant 5 anys, podent ser 

reenviats per correu electrònic al Client, prèvia petició per escrit d’aquest, 

dirigida a l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat “Comunicació” 

durant el referit termini de 5 anys, i sempre prèvia autenticació del Client 

en tant que interessat en aquestes dades. 

 

3.2. Pagament fraccionat  

 

a) Els clients tenen la possibilitat de pagar el forfet de temporada en 3 quotes 

sense interessos. 

b) El pagament fraccionat és exclusiu per als residents d’Andorra i només es 

podrà sol·licitar fins al 30/11/2021. 

c) Una primera quota del 50% de l’import total del forfet de temporada, 

s’abonarà en el moment d’adquirir el producte; un segon pagament, el 30% 

del total de l’import, s’abonarà el 2 de gener 2022, i un tercer pagament, el 

20% restant del total del preu, s’abonarà el 2 de febrer 2022. El 

fraccionament del pagament del forfet de temporada no generarà 

interessos si les quotes es paguen a la data del seu venciment. 

d) Si s’adquireix l’assegurança d’esquí de temporada, aquesta s’abonarà en el 

moment de la compra amb la primera quota. 
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e) El pagament s’efectuarà mitjançant la targeta de crèdit de l’adquirent a la 

plataforma de pagament online Paymail. L’adquirent rebrà un correu 

electrònic i un missatge de WhatsApp amb un enllaç per fer efectiu el 

pagament de la quota corresponent. L’abonament s’ha d’efectuar en el 

màxim de 3 dies naturals a comptar de la data de l’enviament de la 

informació. En tot cas, aquesta possibilitat de pagament queda subjecta als 

termes i condicions de compra previstos en l’apartat anterior 2.1.  

f) Ski Andorra es reserva el dret de bloquejar el forfet de temporada del 

titular en cas d’impagament de les quotes en la data fixada. 

3.3. En cas d’embaràs, accidents o malaltia greu 

a) En cas d’embaràs, accident o malaltia greu, diagnosticats abans de començar la 

temporada, es retornarà l’import pagat prèvia verificació de la no utilització del 

forfet. Caldrà lliurar un informe mèdic i retornar el forfet físic a les oficines de 

Ski Andorra abans del 10/12/2021. 

b) Si la temporada ja hagués començat, es tractaran els casos per accident, 

embaràs o malaltia greu fins al 31 de gener 2022. En aquests casos, es farà la 

lectura del forfet per saber-ne quina n’ha estat la seva utilització i determinar 

l’import a retornar, segons el PVP dels dies d’esquí utilitzats en cadascuna de 

les estacions. La persona titular rebrà un abonament al seu compte 

corresponent a la diferència entre l’import total del forfet comprat i els dies 

d’utilització del mateix. Caldrà lliurar un informe mèdic i retornar el forfet físic a 

les oficines de Ski Andorra abans del 31/01/2022. 

c) El client que sol·liciti el retorn del forfet, no podrà gaudir de cap més avantatge 

a les estacions durant la temporada d’hivern 21/22 i estiu 22. 

d) A partir del 01/02/2022,  no es tractaran cap cas d’embaràs, accident o malaltia 

greu, per la qual cosa no es podrà sol·licitar cap compensació econòmica. 

 

3.4. Dret de desistiment 

 

a) D’acord amb l’article 56 de la Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç, així com 

als reglaments que la desenvolupen i l’eventual normativa que sigui d’aplicació 

en cada moment, el Client podrà desistir lliurement del contracte de 

compravenda del Producte en el termini de 7 dies hàbils a comptar de la data 

de lliurement del forfet. La data del resguard acreditativa de l’entrega servirà a 

efectes de còmput del referit termini de 7 dies hàbils. 
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b) Per tal d’exercir el desistiment, el Client haurà de tenir en compte el següent:  

(i) L’exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat 

d’indicació de motius, essent suficient que s’acrediti en qualsevol 

forma admesa en Dret.  

(ii) L’exercici del dret de desistiment per part del Client no implicarà la 

imposició de cap penalitat.  

(iii) El document de desistiment a través del qual el Client exerceixi el dret 

de desistiment aquí previst, s’haurà de remetre a la direcció 

indicada en les presents condicions generals, juntament amb el 

forfet entregat per tal que des de SKI Andorra es procedeixi a la seva 

pertinent anul·lació.  

(iv) En qualsevol cas, correspon al Client provar que ha exercit el seu dret de 

desistiment dins del termini i en la forma escaient.  

c) Si a l’efecte, s’escau reemborsament:  

(i) SKI Andorra reemborsarà al Client l’import satisfet inicialment per 

aquest concepte de preu del forfet i impostos aplicables en un termini 

màxim de 30 dies naturals a comptar des del dia següent en el que SKI 

Andorra hagi conegut de l’incident. El reemborsament tindrà lloc 

mitjançant abonament a (i) la seva targeta de crèdit des de la qual el 

Client hagués comprat, o (ii) el seu compte bancari segons el tipus de 

pagament escollit pel Client.  

 

(ii) En el cas que els forfets retornats tinguessin algun desperfecte 

imputable al Client, i en conseqüència, s’hagués produït una disminució 

del valor del bé o no sigui utilitzables, no s’efectuarà per part de SKI 

Andorra el reemborsament corresponent. 

3.5. Reclamacions  

 

El Client podrà presentar les seves reclamacions a Ski Andorra pels Mitjans de 

contacte indicats en l’apartat “Comunicacions”. Així mateix, el Client podrà 

presentar les seves reclamacions a la Unitat de Comerç i Consum del Govern 

d’Andorra mitjançant el formulari que trobarà en aquest link: 

http://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdf. 

http://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdf
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3.6. Responsabilitat 

Llevat que es disposi expressament el contrari en la legislació vigent en cada 

moment que resulti d’aplicació, la responsabilitat en relació amb qualsevol 

Producte adquirit a la Plataforma es limitarà al preu de compra del referit 

producte, i en cap cas Ski Andorra respondrà pels eventuals danys indirectes 

causats a l’Usuari, ni del lucre cessant. 

Tanmateix, queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent 

garanteixi als consumidors. 

 

3.7. Força major  

 

En casos de força major, Ski Andorra no serà responsable dels danys o 

perjudicis derivats de l’incompliment dels Termes i Condicions. 

 

Les causes de força major inclouen, entre altres, qualsevol acte o 

esdeveniment, fora del control raonable de Ski Andorra o del propi Client, 

inclòs a títol enunciatiu i no limitatiu, les aturades generals o sectorials que 

impliqui el tancament de les pistes; condicions meteorològiques; condicions 

sanitàries; tancaments patronals, incendis o robatoris a les instal·lacions de Ski 

Andorra que afectin el correcte desenvolupament de les activitats de les pistes; 

desordres polítics, econòmics o altres situacions d’inestabilitat que afectin la 

seguretat i la impossibilitat de desenvolupar correctament les activitats de les 

pistes. 

 
 

4. CONDICIONS D’APLICACIÓ DE LES TARIFES 

 
Per accedir a les condicions d’aplicació de les diferents tarifes, és obligatori presentar 
un document acreditatiu, el qual consti de fotografia. 
 
 

 Adult (18 a 64): nascuts entre el 2003 i el 1955.  

 Adult (65 a 69 anys): nascuts entre el 1952 i el 1956.  

 Adult (70 a 74 anys): nascuts entre el 1947 i el 1951. 

 Adult (major de 75 anys): nascuts el 1946 o abans. 

 Júnior (12 a 17 anys): nascuts entre el 2004 i el 2009.  

 Infant (6 a 11 anys): nascuts entre el 2010 i el 2015.  

 Infant (fins a 5 anys): nascuts el 2016 o després. 
 

 Adult resident: cal presentar obligatòriament el passaport andorrà o el 

certificat de residència del Comú de l’any en curs. 
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5. AVANTATGES 

 
5.1. Descompte per renovació 

Els clients que hagin adquirit el forfet de Ski Andorra la temporada 2020/2021, 
podran gaudir d’un 10% de descompte en el forfet 2021/2022. 

5.2. Descompte per a unitat familiar 

a) 15% de descompte a partir del tercer forfet si els dos primers són adult o 

júnior. Descomptes aplicables només al cònjuge i als descendents directes 

del titular de la compra.  

b) Queden exclosos d’aquest avantatge els forfets residents. 
 
 

5.3. Descompte per a persones amb discapacitat 

a) Les persones amb una discapacitat de més del 33 %, podran beneficiar-se 

d’un 20 % de descompte en el preu del forfet de temporada. 

b) Cal presentar la targeta o el justificant on consti la discapacitat de més del 

33 %. Aquest descompte s’aplica únicament al titular de la targeta i cal 

gestionar-ho a les oficines de Ski Andorra. 

5.4. Accés als remuntadors durant l’estiu 2022 

Els clients del forfet de temporada de Ski Andorra podran utilitzar els 

remuntadors designats per cada estació durant l’estiu 2022. 

5.5. Avantatges a les estacions 

Els clients del forfet de temporada de Ski Andorra podran gaudir de 

descomptes en restauració i altres serveis de les estacions a criteri de 

cadascuna d’elles. Aquest descompte s’aplicarà únicament al titular del forfet. 

5.6. Exclusions 

a) Les persones majors de 70 anys i els infants menors de 6 anys queden 

exclosos de les condicions i avantatges enumerats anteriorment en els 

apartats: 3.2, 3.3, 5.1 i 5.2. 

 

b) Els forfets extraescolars, universitaris i d’acompanyament, subvencionats 

pel Govern d’Andorra queden exclosos de totes els avantatges i condicions 

descrites en aquest document.  
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6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

6.1. De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de 

Protecció de Dades Personals (en endavant, la «LQDP»), l’informem que 

qualsevol dada de caràcter personal que es faciliti, passarà a formar part d’un 

fitxer titularitat de l’Agrupació d’explotants dels remuntatges mecànics 

d’esports d’hivern degudament inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de 

Dades. Així mateix, vostè garanteix que facilita a Ski Andorra les referides dades 

personals de menors en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor 

titular dels drets. 

6.2. Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part de 

Ski Andorra, i per tant les finalitats del fitxer abans esmentat, són la gestió per a 

l’adquisició del forfet de temporada segons la modalitat escollida i per efectuar 

un control del bon us dels forfets. 

6.3. En cas que sigui necessari per assolir les finalitats abans esmentades, vostè 

accepta que Ski Andorra pugui permetre que les seves dades de caràcter 

personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, els quals, en el seu 

cas, ho faran en compliment del que estableix la LQDP. 

6.4. En tot cas, Ski Andorra garanteix que el tractament que es durà a terme de les 

seves dades de caràcter personal està sotmès al més estricte secret 

professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com 

organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal 

i evitar-ne la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament i/o 

l’accés no autoritzat. 

6.5. Ski Andorra informa que les dades de caràcter personal que sol·licita són les 

estrictament necessàries per poder dur a terme les finalitats abans 

esmentades. Així mateix, Ski Andorra adverteix que les dades de caràcter 

personal i altra informació que vostè faciliti han de ser vertaderes i exactes, i ha 

de notificar els eventuals canvis que es produeixin. En qualsevol cas, vostè 

respondrà de la veracitat i l’exactitud de les dites dades i la informació; Ski 

Andorra podrà, si escau, excloure’l del seu fitxer en cas que vostè hagi facilitat 

dades o informació falses o inexactes, sense perjudici de les accions legals que 

li puguin correspondre. 

6.6. Finalment, també en compliment de la LQPD, Ski Andorra l’informa que per 

exercir els seus drets d’accés, de rectificació i de supressió de les seves dades 

de caràcter personal, reconeguts a la LQPD, haurà d’enviar una comunicació 
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escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@skiandorra.ad, adjuntant-

hi una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat. 

 

7. DRETS D’IMATGE 

7.1. Des de Ski Andorra informem que per poder formalitzar la compra del forfet, es 

obligatori fer entrega d’una fotografia per part del Client, amb les úniques 

finalitats de verificar la seva identificació i evitar el frau en l’accés a les diverses 

instal·lacions de les estacions. El tractament d’aquesta dada personal es fa sota 

la base legitimadora d’execució del contracte de compravenda. Davant la 

negativa de proporcionar les dades necessàries, serà impossible realitzar 

efectivament la compra del forfet demandat. 

7.2. Per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, les estacions 

pertinents també podran consultar les dades i la imatge corresponents al 

vostre forfet, sempre de conformitat amb la LQPD i el principi de 

confidencialitat.  

7.3. Així mateix, vostè garanteix que facilita a Ski Andorra les referides dades 

personals de menors en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor 

titular dels drets. 

7.4. El Client pot exercir el conjunt de drets previstos en l’apartat 6.6. 

7.5. En tot cas, Ski Andorra garanteix que el tractament de les imatges està sotmès 

al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures 

necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les 

seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, 

el robatori, el tractament i/o l’accés no autoritzat. 

 
8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL, PROPIETAT INDUSTRIAL, I DRETS I POSICIONS 

D’ANÀLEG CONTINGUT ECONÒMIC I LLICÈNCIA D’ÚS.  

8.1. Drets i posicions jurídiques sobre continguts facilitats per SKI Andorra 

Els continguts publicats i facilitats per Ski Andorra, són objecte de drets d’autor, 

drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions 

jurídiques d’anàleg contingut econòmic quina titularitat pertany a SKI Andorra o 

a tercers que li han concedit les llicències o autoritzacions corresponents. Així, 

l’ús de la Web i dels serveis que aquesta ofereix, no confereixen als Usuaris cap 

mailto:dpd@skiandorra.ad
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titularitat ni dret d’ús amb relació als continguts esmentats (mitjançant, entre 

altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a 

disposició del públic o transformació), llevat que Ski Andorra o els tercers 

titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti ho autoritzin, sigui 

indicant-ho o permetent-ho expressament en relació amb els continguts 

específics o mitjançant el previ atorgament de llicències o autoritzacions 

formalitzades per escrit. 

En conseqüència, Ski Andorra es reserva la facultat d’utilitzar marques d’aigua, 

dispositius tecnològics i/o altres mitjans que permetin el rastreig i/o el 

seguiment en línia dels usos no autoritzats dels dits continguts. I, en qualsevol 

cas, Ski Andorra es reserva la facultat d’interposar les accions legals que 

corresponguin contra els Usuaris que infringeixin els citats drets d’autor, drets 

de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques 

d’anàleg contingut econòmic. 

 

En cas que qualsevol Usuari consideri que algun dels indicats continguts vulnera 

drets o posicions jurídiques propis i/o de tercers, ho pot notificar a Ski Andorra 

mitjançant l’adreça de correu electrònic de contacte indicada a l’apartat 

“Comunicacions”, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què 

es tracti. 

 

 

9. COMUNICACIONS 

9.1. Totes les comunicacions entre el Client i Ski Andorra en relació amb la compra 

del forfet es podran realitzar a través de correu ordinari o correu electrònic, a 

més de per telèfon. 

9.2. A efectes de comunicacions per correu ordinari, correu electrònic o telèfon, Ski 

Andorra designa les següents direccions: 

Adreça de correu ordinari: C/ Del Valira, 2 – AD 500 Andorra la Vella 

Adreça de correu electrònic: skiandorra@skiandorra.ad 

Contacte de telèfon: (+376) 805.200 
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10. RESPONSABILITAT 

10.1. Llevat que es disposi expressament el contrari en la legislació andorrana vigent, 

la responsabilitat de Ski Andorra en relació amb el forfet es limitarà al preu de 

la compra d’aquest. 

10.2. Ski Andorra no respondrà pels danys indirectes causats al Client, ni del lucre 

cessant. 

10.3. Tanmateix, queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent 

garanteixi als consumidors.  

10.4. En supòsits de força major, llevat l’establert en la clàusula relativa als casos de 

forfets defectuosos, Ski Andorra no serà responsable dels danys o perjudicis 

derivats de l’incompliment de les Condicions Generals.  

Les causes de força major inclouen, entre altres, qualsevol acte o 

esdeveniment, fora del control raonable de Ski Andorra o del propi Client, 

inclòs a títol enunciatiu i no limitatiu, les aturades generals o sectorials que 

impliqui el tancament de les pistes; condicions meteorològiques; condicions 

sanitàries; tancaments patronals, incendis o robatoris a les instal·lacions de Ski 

Andorra que afectin el correcte desenvolupament de les activitats de les pistes; 

desordres polítics, econòmics o altres situacions d’inestabilitat que afectin la 

seguretat i la impossibilitat de desenvolupar correctament les activitats de les 

pistes. 

 

11. NUL·LITAT PARCIAL 

Si alguna de les clàusules d’aquestes Condicions Generals fossin declarades nul·les i 
sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, els restants 
termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per la dita 
declaració de nul·litat.  

 

12. MODIFICACIÓ 

Ski Andorra es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment 

i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que 

consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, Ski Andorra recomana als 

Usuaris que revisin les Condicions Generals periòdicament.  
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13. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació andorrana i estan 
subjectes a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans. No obstant això, les 
disposicions establertes en aquesta clàusula no afectaran els drets que com a tal 
reconeix al Client la legislació vigent.  
 
 

 
 

Data de la darrera actualització: 30/07/2021. 
 

 

 


