AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ÀNEU

NOTA INFORMATIVA
BAQUEIRA/BERET S.A.
Documentació requerida per a sol·licitud de Forfaits
de la Temporada 2022-2023 als residents d’Esterri d’Àneu.
Informació enviada a l’Ajuntament
A l’igual que en anys precedents, i continuant amb la tradició de facilitar la practica dels
esports d’hivern als veïns d’Esterri d’Àneu, Baqueira Beret posa a disposició deis
residents efectius del seu municipi que així ho sol·licitin, la recàrrega BaqueiraPASS
2022-2023 a una tarifa especial.
En l’actual escenari sanitari es prioritza la tramitació virtual de les sol·licituds.
Els models de sol·licituds i el fitxer ”Annex” amb la documentació requerida per fer la
tramitació estaran disponibles a la web de l’Ajuntament –secció Notícies– per tal que es
puguin descarregar i tramitar-los on-line.
Sent com és requisit essencial per a la sol·licitud d’aquesta mena de tarifa la residència
efectiva i continuada en el municipi d’Esterri d’Àneu, i no en el simple empadronament.
La proliferació de segones residències i l’importantíssim descompte en el preu de la tarifa
"Alt Àneu" han desembocat en situacions abusives que ens obliguen a extremar tant els
controls de verificació de l’efectiu compliment deis requisits exigits per a l’obtenció
d’aquesta mena de tarifa, com del degut ús en les pistes únicament pels seus titulars, tot
això per a garantir que els descomptes s’apliquen realment als veïns residents, és a dir,
aquells que resideixen a Esterri d’Àneu de manera habitual, permanent i treballen o tenen
el seu mitja de vida efectivament al municipi d’Esterri d’Àneu.
Per tot això Baqueira Beret es reserva el dret de sol·licitar aquella documentació
complementaria a la descrita en l’Annex, que consideri oportuna per a acreditar de
manera indubtable aquesta residència efectiva, podent rebutjar aquelles sol·licituds que
al seu propi criteri consideri que no acrediten aquest fet.
Respecte de les condicions d’adquisició i ús d’aquests BaqueiraPASS tarifa "Alt Àneu",
en els quals el seu preu cobreix exclusivament les despeses de gestió SOV, i el text
íntegre de la qual ha de consultar i acceptar cada sol·licitant previ a la seva adquisició,
ens agradaria que donessin especial difusió a les següents:
1. Una vegada adquirida qualsevol de les tarifes “Resident Pallars” NO SÓN
REEMBORSABLES NI BESCANVIABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA, per la
qual cosa davant qualsevol eventualitat que impedeixi la seva utilització no es
retornarà cap quantitat, ni total ni parcial.
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2. La recarrega de temporada no garanteix cap preferència en l’accés a l’Estació en
supòsits de limitació d’aforament. De ser necessària aquesta limitació
d’aforament, l’Estació determinarà en cada cas les condicions d’accés dels
BaqueiraPASS tarifa "Alt Àneu", podent denegar-se l’accés en dies puntuals.
Aquesta situació NO generarà dret de reemborsament de cap quantitat.
3. Els adquirents de la recarrega tarifa "Alt Àneu", que tinguin intenció d’utilitzar-la
per a donar professionalment classes d’esquí, hauran de contactar amb Baqueira
Beret per mitjà de l’adreça de correu electrònic forfaits@baqueira.es, i seguir la
tramitació que se’ls indicarà.
4. L’ús fraudulent del BaqueiraPASS, i especialment l’ús per persona diferent del seu
titular, comportarà l’anul·lació del BaqueiraPASS, sense dret a cap devolució,
perdent a més el seu titular la possibilitat d’obtenir la tarifa "Alt Àneu", aquesta i
les següents cinc temporades.

Les sol·licituds juntament amb la documentació requerida hauran de ser presentades per
correu electrònic abans del 6 de novembre de 2022.
Finalitzat aquest termini no seran admeses.

Esterri d’Àneu, 20 de setembre de 2022
L’alcalde
Pere Ticó Domingo
Alcalde
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