
SOL·LICITUD BAQUEIRAPASS MENOR RESIDENT ALT ÀNEU
Municipi de 

TRAMITACIÓ BAQUEIRAPASS

SOL·LICITANTS SENSE BAQUEIRAPASS

SOL·LICITANTS QUE DISPOSEN DE BAQUEIRAPASS.

• Accedir a la pàgina web i donar-se d’alta en el formulari de sol·licitud en aquest enllaç https://fff.baqueira.es/bp/clients/new.
•  Enviar un correu sol·licitant cita prèvia a forfaits@baqueira.es per al lliurament de documentació, (l’assumpte del mail haurà

de començar per “[Nova alta Alt Àneu]”).

Nom* (Com apareix en el seu DNI o Passaport)

Cognoms*

DNI* Telèfon mòbil* Correu electrònic* (1)

Dirección*

Población* CP*

Sexe*          Home            Dona Data de naixement* (dd/mm/aaaa)  

Idioma*         Castellà Català          Aranès

•  Amb tarifa “Alt Àneu” temporada 2019-2020: enviar documentació on-line a forfaits@baqueira.es amb l’assumpte
“[Renovació Temporada Alt Àneu]”.
•  Sol·licita per primera vegada la tarifa “Alt Àneu”: enviar un correu sol·licitant cita prèvia a forfaits@baqueira.es per al

lliura-ment de documentació, (l’assumpte del mail haurà de començar per “[Nova alta Alt Àneu]”).

Una vegada acceptada la sol·licitud, BAQUEIRA BERET, els remetrà un correu en el qual els indicarà que poden procedir al

pagament, prèvia acceptació de les condicions d’adquisició i ús de la recàrrega*, accedint a la seva “àrea privada“ de la web

www.baqueira.es.
Les sol·licituds de forfets hauran de presentar-se abans del 31 d’octubre de 2020 una vegada hagi finalitzat el termini no

seran admeses

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
. Una fotografia tamany carnet, d’alta qualitat.

. Fotocòpia de la targeta BaqueiraPASS (si es disposa d’ell).

. Fotocòpia del DNI.

. Matrícula/certificat de l’escola a la qual assisteix.

. Certificat, emès pel Secretari de l’Ajuntament

. Certificat emès per l’Agència Tributària, del domicili fiscal de l’interessat.
COMPLETAR EN MAJÚSCULES. * Tots els camps són obligatoris. 

(1) No és possible sol·licitar més d’un BaqueiraPASS d’adult amb una única adreça de correu.

He llegit i accepto la protecció de dades personals i condicions d’adquisició i ús
del BaqueiraPASS tarifa Alt Àneu.

FIRMA o NOM

DATA

TIPUS DE FORFET (Marcar amb una creu l’opció que correspongui) Preu

Especial Baby (nascuts després de 2015, any inclòs)

32,00 €Infantil (nascuts entre 2009 i 2014)

32,00 €

32,00 €Juvenil (nascuts entre 2003 i 2008)



CONDICIONS ESPECIALS ADQUISICIÓ I ÚS RECÀRREGA DEL BAQUEIRAPASS 2020-2021 TARIFA “RESIDENT Alt Àneu”

1. La tarifa Resident Alt Àneu queda reservada de forma exclusiva a les persones amb residència efectiva i permanent al Alt Àneu i que treballin o tinguin
el seu mitjà de vida de manera continuada al Alt Àneu, de manera que el simple empadronament o la residència ocasional no genera la possibilitat de la 
seva obtenció. Tots dos requisits hauran d’acreditar-se convenientment a través de la documentació. Baqueira Beret SA es reserva el dret de sol·licitar la 
infor-mació / documentació addicional que consideri oportuna, podent denegar la sol·licitud de la tarifa “Resident Alt Àneu” en aquells casos en què
dubti de la veracitat de l’efectiva residència en aquest municipi.

2. La recàrrega amb tarifa "Alt Àneu" un cop adquirida NO ÉS REEMBORSABLE NI BESCANVIABLE EN CAP CAS, INCLÒS SUPÒSITS D'AFECTACIÓ PER 
COVID-19 sigui en origen o destinació, de manera que davant de qualsevol eventualitat que impedeixi la seva utilització no es retornarà quantitat, ni 
total ni parcial.La recàrrega de temporada no garanteix cap preferència en l’accés a l’Estació en supòsits de limitació d’aforament. Si és necessària
aquesta limitació d’aforament, l’Estació determinarà en cada cas les condicions d’accés dels BaqueiraPASS tarifa “Resident Alt Àneu”, podent denegar
l’accés en dies pun-tuals. Aquesta situació NO generarà dret de reemborsament / compensació de cap quantitat.

3. Els adquirents de la tarifa de recàrrega “Resident Alt Àneu” que tinguin intenció d’utilitzar-lo per donar professionalment classes d’esquí hauran de 
contac-tar amb Baqueira Beret a través 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 una persona diferent del seu titular, comportarà l’anul·lació del BaqueiraPASS sense dret a 
cap devolució, perdent el seu titular la possibilitat d’obtenir la tarifa “Resident Alt Àneu”, aquesta i les següents tres temporades .

5. Altres tarifes de BaqueiraPASS porten incorporades garanties de devolució per causes derivades de la COVID. Els sol·licitants de la tarifa “Resident Alt 
Àneu” han de valorar, abans d’adquirir-la, si és la tarifa que millor s’ajusta a les seves necessitats i expectatives.

6. Les sol·licituds de les recàrregues BaqueiraPASS tarifa “Resident  Alt Àneu, juntament amb la documentació requerida, s’han de presentar abans del 31 
d’octubre. Un cop finalitzat el termini no seran admeses.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

• Una fotografia mida carnet, d’alta qualitat.
• Fotocòpia de la targeta BaqueiraPASS (si es disposa d’ella).
• Fotocòpia del DNI.
• Vida Laboral
• Certificat, emès pel secretari de l’Ajuntament, acreditatiu que l’interessat figura actualment registrat al padró municipal, així com de forma continuada 

durant els últims cinc anys (com a mínim des al 31 de desembre de 2015).
• Certificat emès per l’Agència Tributària del domicili fiscal de l’interessat. Aquest certificat es pot obtenir en qualsevol delegació de l’Agència Tributària. 

Alternativament, si es disposa del corresponent “certificat electrònic”, es podrà aportar còpia impresa de la pàgina d’internet de l’Agència Tributària amb 
les seves dades identificatives, que podrà obtenir a l’apartat “comprovar i modificar domicili fiscal” del portal d’internet de l’Agència Tributària. Finalment,
també es podrà acreditar el Domicili Fiscal mitjançant fotocòpia de les “Pàgines 1, 2 i 3” (en què estiguin reflectits els fills) de l’última declaració de l’IRPF. 
Únicament en el cas que l’interessat no faci declaració de l’impost sobre la renda i, per tant, no pugui acreditar davant de tercers el seu Domicili Fiscal, 
podrà aportar Certificat Laboral emès per l’entitat en la qual presti els seus serveis, en el qual dita entitat ha d’acreditar que l’activitat principal d’aquesta 
persona es porta a terme en un centre de treball ubicat al Alt Àneu i amb una durada continuada de mínim 5 anys, a més es podrà sol·licitar justificant 
mèdic en què consti la data d’inici com a facultatiu de capçalera.

• Pagament corresponent a la recàrrega en funció de la seva modalitat. 

EN CAS DE MENORS D’EDAT

• Fotocòpia del DNI, llibre de família o passaport acreditatiu de l’edat del o la menor. Fotocòpia del DNI d’algun dels pares (o de tutor) del menor.
• Matrícula / certificat de l’escola a la qual assisteix.
• Certificat, emès pel secretari de l’Ajuntament, acreditatiu que algun dels seus pares (o, si escau, el tutor de l’infant), figura actualment registrat al padró 

municipal, així com de forma continuada durant els últims cinc anys i des de, com a mínim, el 31 de desembre del 2015.
• Certificat, emès per l’Agència Tributària, del Domicili Fiscal d’algun dels seus pares (o, si escau, del tutor) del o la menor. Aquest certificat es pot obtenir 

en qualsevol d elegació de l’Agència Tributària. Alternativament, si es disposa del corresponent “certificat electrònic” podrà aportar còpia impresa de la 
pàgina d’internet de l’Agèn-cia Tributària amb les seves dades identificatives, que podrà obtenir a l’apartat “comprovar i modificar domicili fiscal” del 
portal d’internet de l’Agència Tributària . Finalment, també es podrà acreditar el Domicili Fiscal, mitjançant fotocòpia de la “Pàgina 1, 2 i 3” (en què 
estiguin reflectits els fills) de l’última declaració de l’IRPF .  Únicament en el cas que ni el pare ni la mare (ni, si escau, el tutor) del menor facin declaració 
de l’impost sobre la renda i, per tant, no puguin acreditar davant de tercers el seu Domicili Fiscal, podran aportar Certificat Laboral emès per l’entitat en
la qual presten els seus serveis, en el qual aquesta entitat ha d’acreditar que l’activitat principal d’aquesta persona es porta a terme en un centre de
treball ubicat al Alt Àneu i amb una durada continuada de mínim 5 anys, a més es podrà sol·licitar justificant mèdic en què consti la data d’inici com a 
facultatiu de capçalera. 

PROTECCIÓ DADES PERSONALS

INFORMACIÓ BÀSICA

ESQUIÏ DE FORMA CONTROLADA, LA SEVA SEGURETAT ÉS LA NOSTRA PRIORITAT, MÉS ÉS LA SEVA RESPONSABILITAT.

Responsable GRUP BAQUEIRA BERET

Finalitat Gestió de productes, serveis i activitats contractades. Informació comercial del Grup Baqueira. Seguretat.       

Legitimació Execució del contracte i consentiment de l’interessat per a la presentació de serveis, adquisició de productes i participació en promo-
cions i esdeveniments.
Imatges preses per motius de seguretat i/o defensa interessos propis.

Destinataris Empreses del grup Baqueira, tercers segons obligació legal i/o defensa interesses propis.

Drets Accedir, rectificar i suprimir dades i altres.

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades personals en la nostra pàgina web www.baqueira.es
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