
Normes de Funcionament de +PortAventura Club  
 
I. OBJECTE 
Aquestes Normes de Funcionament tenen com a finalitat regular la pertinença 

dels titulars d’un Passi de PortAventura World a +PortAventura Club i establir els 

drets i els deures dels membres del Club.  

• Els passis, en funció de la tipologia, permeten l’accés a PortAventura Park, 

PortAventura Park i Caribe Aquatic Park o PortAventura Park, Caribe 

Aquatic Park i Ferrari Land durant els dies i les hores d’obertura al públic 

de cada parc, en la seva totalitat o parcialment, i donen dret a gaudir dels 

espectacles, les atraccions i la resta d’instal·lacions dels parcs, respectant-

ne les restriccions d’accés, funcionament, operativa i seguretat. 

• L’adquisició del Passi comporta l’acceptació del contingut de les Normes 

de Funcionament de PortAventura Park, Caribe Aquatic Park i Ferrari Land, 

que cal complir al llarg de l’estada a les instal•lacions de PortAventura 

World. Les Normes de Funcionament estan exposades al públic als cartells 

informatius i estan a disposició dels visitants a l’Oficina d’Atenció al Visitant 

i als taulells de Guest Service dels hotels.  

• La inscripció d’un menor d’edat com a Soci l’ha de fer el seu representant 

legal.  

• Els passis tenen una validesa de 365 dies a partir de la data de compra.  

• Els passis no es poden revendre ni cedir, ni se’n pot demanar el 

reembossament. 

• Hi ha diferents modalitats de Passi: 

- Adventurer Pass: permet accedir a PortAventura Park més de 180 dies 

durant la temporada (consulta el calendari al lloc web). 

- Explorer Pass: permet accedir a PortAventura Park il·limitadament i a 

Caribe Aquatic Park des de la data d’obertura fins al 15 de juny i de l’1 

de setembre a la data de tancament. 

- Discoverer Pass: permet accedir a PortAventura Park, Caribe Aquatic 

Park i Ferrari Land il·limitadament.  

• Els passis són de caràcter personal i intransferible i no els pot fer servir cap 

altra persona que no en sigui titular. En aquest sentit, PortAventura World 

es reserva el dret de comprovar la identitat del portador cada vegada que 

es vulgui fer servir un Passi. 

• Els passis (físics o digitals) s’han de mostrar al personal dels parcs que ho 

demani.  

• Els infants i joves de menys de 12 anys han d’anar acompanyants 

obligatòriament d’una persona major d’edat.  

• Per comprar un Passi per a un MENOR D’EDAT a l’Oficina del Club, és 

obligatòria la presència del representant o tutor legal o, en la seva absència, 

d’un acompanyant del menor amb una autorització per escrit del tutor legal. 

• Els infants d’entre 0 i 3 anys poden sol·licitar el Passi Infantil, que permet 

l’accés a PortAventura Park i no dona dret a cap altre benefici. Aquest Passi 



Infantil és vàlid fins al dia que l’infant faci 4 anys, independentment del 

temps que hagi estat vigent. No està permès sol·licitar un Passi Infantil si 

no està associat a un Passi d’adult de la mare, el pare o el tutor legal de 

l’infant. 

• PortAventura World es reserva el dret d’admissió, expulsió de les 

instal·lacions i retirada dels passis, temporalment o definitiva, quan es doni 

alguns dels motius següents: 

- Incompliment de les Normes de Funcionament de +PortAventura Club.  

- Incompliment de les Normes de Funcionament de PortAventura Park, 

Caribe Aquatic Park o Ferrari Land. 

- Impagament del preu del Passi, total o parcial. 

- Alteració de l’ordre. 

- Ús fraudulent dels passis. 

- Exhibició de conductes que incomoden o perjudiquen la resta de 

visitants. 

- Deteriorament, menyscabament o desperfecte, de qualsevol mena, de 

les instal·lacions de PortAventura World. 

- També comporten la retirada definitiva dels passis, o la impossibilitat de 

renovar-los quan vencin: danys a la imatge de PortAventura World, per 

qualsevol mitjà, amb la publicació d’informació manifestament falsa, 

ofensiva, contrària a la llei, a la moral o a l’ordre públic, difamatòria o 

que, segons l’opinió raonable de PortAventura World pugui, de qualsevol 

manera, danyar o causar perjudici a la imatge de PortAventura World, 

als seus treballadors o a tercers. 

• El Passi atorga al titular els drets següents: 

- Adventurer Pass: accés al pàrquing principal amb un 50 % de dte.   

- Explorer Pass: accés gratuït al pàrquing principal.  

- Discoverer Pass: accés gratuït al pàrquing principal i a la zona 

d’aparcament preferent (sempre subjecte a la disponibilitat en el 

moment de l’accés. La titularitat/possessió d’un Discoverer Pass no 

dona dret, en cap cas, a exigir una plaça al pàrquing preferent). 

- Si el client no fa servir el Passi i paga l’accés mitjançant qualsevol mitjà 

de pagament i/o fa ús del Teletac o VIA-T, no es retornaran ni abonaran 

els imports. 

- Es fa constar expressament que està totalment prohibit estacionar a les 

places adreçades a l’estacionament per a persones amb mobilitat 

reduïda (tret que es tracti d’un usuari amb mobilitat reduïda; si ho és, cal 

exhibir el distintiu corresponent). L’incompliment d’aquesta norma pot 

comportar la retirada immediata del Passi.  

- Accés lliure i sense cost addicional a PortAventura Park, Caribe Aquatic 

Park o Ferrari Land en funció de la modalitat del Passi. El nombre 

d’accessos és il·limitat durant la vigència del Passi (subjecte al calendari 

i l’horari d’obertura de cada parc). 



- Dret a gaudir, en les condicions establertes, dels avantatges, els 

descomptes i les promocions de cada modalitat de Passi. El titular del 

Passi és l’únic responsable d’informar-se de les accions promocionals 

que ofereix PortAventura World; per tant, no són ni prorrogables ni 

objecte de reclamació posterior si no se n’ha pogut beneficiar durant el 

període de validesa que PortAventura World haurà comunicat 

explícitament perquè els socis les coneguin. 

• Els passis només es poden adquirir als punts de venda oficials de 

PortAventura World (web i Oficina del Club). La compra d’un Passi per 

mitjans o canals no autoritzats comporta la retirada definitiva del Passi. 

• Cada titular només pot ser posseïdor d’un sol Passi vigent i no se 

n’expediran ni duplicats ni còpies.  

• Qualsevol promoció, avantatge o descompte que s’ofereixi als titulars de 

passis, té la validesa que s’indica al disseny de cada acció, i no crea 

precedent per a temporades o períodes següents. Les promocions no són 

acumulables entre elles.  

• La possessió del Passi no dona dret a espectacles, concerts, 

representacions, actuacions i/o qualsevol altra activitat no habituals que es 

facin a PortAventura World, per als quals caldrà abonar el preu del l’entrada 

d’accés addicional segons les condicions establertes per a cada cas. El 

titular del Passi ha de comunicar immediatament a PortAventura World si 

perd el Passi, si li roben o agafen o si se li deteriora; per fer-ho s’ha 

d’adreçar a l’Oficina del Club o trucar al 977 12 90 57. La primera reposició 

té un cost de 0 €, independentment del motiu. Per a reposicions posteriors, 

cal abonar l’import de la tarifa estipulada per a cada temporada. 

• El titular del Passi no pot demanar, en cap cas, la modificació de les dates 

de venciment del Passi. 

• En els casos de força major, demostrables d’una manera fefaent per part 

del sol·licitant, i sempre subjectes al criteri de PortAventura World, el titular 

d’un Passi en vigor pot sol·licitar un únic canvi de nom de titular. El nou 

titular pot gaudir del Passi durant el temps de validesa restant. Si l’edat del 

nou titular comporta un Passi de categoria d’import inferior, els sol·licitants 

no tenen dret a reclamar-ne la diferència. De la mateixa manera, si l’edat 

del nou titular comporta un Passi de categoria d’import superior, 

PortAventura World no té dret a reclamar-ne la diferència. 

• Cancel·lació del Passi: els passis no es poden cancel·lar ni se’n pot 

demanar la devolució, excepte si la sol·licitud és per una força major i es 

justifica d’una manera adequada. En aquest cas, PortAventura World es 

reserva el dret d’avaluar cada sol·licitud individualment.  
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