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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Motivació 

Des de la segona meitat del segle XX les estacions d’esquí han esdevingut una part 

molt important del sector oci. L’augment tant significatiu que ha experimentat la 

demanda ha estat satisfet adequadament per la seva oferta, però només una d’elles 

ha arribat a ser la màxima referència de l’estat: Baqueira-Beret. Per aquesta raó, el 

nostre estudi es basa en descobrir com una muntanya verge s’ha transformat en la 

millor estació d’esquí en només 50 anys gràcies a Lluís Àries, fundador de l’estació, 

amb el suport econòmic del principal promotor de l’estació, Jesús Serra Santamans, 

fundador també de Catalana Occident, principal accionista de l’estació. 

La nostra investigació pretén abastar l’estudi del funcionament de l’estació com a 

empresa, la gran inversió necessària per mantenir totes les seves infraestructures, 

l’estructura de costos i, entre altres coses, el seu risc. 

Addicionalment, seria interessant analitzar la competència directe de l’estació així com 

les diferents conseqüències que ha pogut causar la recent crisi econòmica. 

Finalment, cal esmentar el projecte d’ampliació de l’estació cap al Pallars Sobirà que, 

actualment, està en curs. 

 

1.2 Història 

L’estació d’esquí Baqueira/Beret es va inaugurar el dia 6 de desembre de 1964 i, des 

d’aleshores, ha experimentat un important creixement. 

Després de 7 anys de dures negociacions, al desembre de 1982, es va inaugurar el primer 

remuntador de l’àrea de Beret i se’l va anomenar “telecadira de la Reina”.  

Al cap de 3 anys es completava la primera fase del desenvolupament de Beret amb la 

incorporació del telecadira Dossau. En aquest mateix any, el 1988, es va implantar un 

sistema de neu artificial que cobria els principals eixos de Baqueira i es va inaugurar el 

segon telecadira quatriplaça desembragable que va comportar la creació de la pista més 

significativa, “el Mirador”. Aquestes dues darreres novetats van significar la inversió 

històrica més important en una sola temporada. 

La preparació de la nova pista “Cara Nord/Cascada” va ser la gran novetat de la temporada 

1992/93, ja que a partir del Cap de Baqueira arriba fins a la cota 1500 de Baqueira, sumant 

5,5km de longitud, amb 1000m de desnivell i amb 60 canons de producció de neu. 
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L’any 1994 es va inaugurar una nova entrada a les pistes de Baqueira/Beret pel Port de la 

Bonaigua, amb un nucli de serveis i el telecadira Bonaigua, connectant amb la Vall d’Àneu i 

la comarca del Pallars. 

Al següent any es va instal·lar el sistema de neu artificial a Beret i al 1997 es va ampliar la 

instal·lació entre les àrees de Baqueira i Beret per garantir al seva connexió. 

El primer telecadira de sis places desembragable, el nou “Pla de Baqueira” substitut d’un 

biplaça amb el mateix nom, es va inaugurar l’any 1998. Gràcies a la seva capacitat de 

transport de 3000pers/hora, els seus 1800m de recorregut i la remodelació de les pistes 

Mirador i Pla de Baqueira, es van descongestionar altres zones a causa del trasllat d’esquís 

a Baqueira. 

Al 1999 es va posar en marxa el segon telecadira de sis places desembragable de l’estació 

“Dera Reina” a Beret, que va millorar la qualitat de l’esquí en aquesta zona i va facilitat la 

connexió amb Baqueira. 

Els nous telecadira quatriplaça desembragable “Blanhiblar” i teleesquí “Costarjàs” a Beret 

van permetre que a l’any 2000 s’obrís un important domini esquiable fora pistes. A més, es 

va donar accés a diverses pales i “couloirs”1 amb el nou telecadira “Dera Mina” a Argulls, 

obrint finalment 100 hectàrees de domini esquiable. 

Com a conseqüència de la importància del sector de la restauració en aquest àmbit, al 2001 

es va doblar la cafeteria “d’Audeth” a Beret. Es va ampliar el bar i es va construir un nou 

edifici habilitat com a restaurant. A més, també s’hi va incorporar un altre edifici amb lloguer 

d’esquís. 

Durant el 2002 es va traçar una pista negra en el lloc del teleesquí “Lluís Àries”. També es 

van aprovar dos importants projectes: les obres a l’ampliació cap a la Bonaigua amb un nou 

accés des d’Alt Àneu i les obres del nou aparcament de la cota 1500 amb 1500 places. A 

més, cal esmentar la inauguració de la nova oficina de Baqueira Beret a Vielha. 

La primera fase del projecte d’ampliació de la zona de Bonaigua, que albergava tres nous 

telecadires, tres pistes i dos itineraris de muntanya, es va construir al 2003. també es va 

inaugurar el nou nucli de serveis a Bonaigua 1900. 

El 2004 es va inaugurar el telecadira desembragable “Era Cabana” a Baqueira cota 1800 

que va donar servei a tres noves pistes blaves. A Bonaigua es va construir una estació 

intermèdia per a debutants en el telecadira “Cap del Port” que va donar accés a una nova 

pista. També es va ampliar la superfície esquiable a la zona de la Peülla amb la construcció 

de quatre noves pistes. 

                                                 
1
Un couloir (del francès que significa “pas” o “corredor”) és la formació d’una profunda gola o barranc en 

el vessant de la muntanya. 
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El primer telecabina de l’estació, anomenat “Baqueira” i habilitat amb 78 cabines de 9 

places, es va instal·lar al 2005. En aquest mateix any es va remodelar la zona de debutants 

de Baqueira cota 1900, els teleesquís “Pastores” van ser desmuntats i el teleesquí 

“Rabadà” i les cintes transportadores es van resituar per millorar la comoditat per als 

esquiadors. 

Finalment, i al 2006, es va remodelar completament la zona de debutants de la cota 1800 

amb la instal·lació de 3 cintes transportadores cobertes (primeres d’Espanya) i tancant 

completament l’àrea. Es va millorar la pràctica d’esquí per a nens i principiants i es va 

aconseguir facilitat l’accés al telecabina des de la cafeteria “Bosque”. També es va ampliar i 

completar l’àrea de serveis de Bonaigua 2072 i, per acabar, es va crear la pista verda “Era 

Coma” a la zona de la Cabana. 

Les novetats del 2007 es van centrar en optimitzar el sistema de producció de neu amb una 

nova captació 200.000 m3 d’aigua del riu Ruda i la substitució de 150 canons per altres 

d’última generació així com la instal·lació d’un nou compressor d’aire a Beret. Es va acabar 

la construcció de les rotondes d’accés a Baqueira 1500 i de la carretera perimetral. 

Finalment, va entrar en funcionament part del nou pàrquing de la urbanització Val de Ruda. 

 

1.3 L’estació Baqueira-Beret 

 

1.3.1 Activitat Social 

BAQUEIRA BERET, S.A. va ser constituïda primerament sota el nom de 

TELECABLES VALLE DE ARAN, S.A. (TEVASA) el 28 d’Agost de 1962. El desembre 

de 1976 va adoptar el nom BAQUEIRA BERET, S.A. que encara conserva actualment. 

El seu domicili social està ubicat a Salardú, Naut Aran, Lleida.  

L’empresa, dividida en accions, és propietat principalment de Catalana Occidente, S.A. 

amb un 49,49% de participació, i per INOC, S.A. que participa amb un 14,73% de les 

accions. 

L’activitat de la societat consisteix, principalment, en l’explotació dels remuntadors de 

l’estació d’esquí, així com de les activitats complementaries de tipus immobiliari i 

d’altres que estan relacionades, com per exemple, l’explotació d’apartaments per 

turisme. 

 

 

 



 - 6 - 

BAQUEIRA BERET, S.A. és un holding empresarial2 que controla les següents filials: 

- HOTELES VALLE DE ARAN, S.A.U.: La seva activitat social és l’explotació de l’Hotel 

Montarto i de diverses cafeteries, restaurants i locals situats a l’estació d’esquí. El seu 

domicili social està situat a Salardú, Naut Aran. 

- VIAJES BAQUEIRA BERET, S.A.U.: Es tracta d’una agència de viatges que presta 

servei tant a majoristes com a minoristes. Aquests serveis es basen en l’organització, 

tramitació i vendes dels paquets que combinen allotjament, remuntadors, cursos 

d’esquí i altres activitats. La seva ubicació és, igualment, Salardú, Naut Aran. 

- SORPE BONAIGUA, S.A.U: Anteriorment anomenada Mauberme, S.A., l’objecte 

social de la qual és l’adquisició, administració i venda de tot tipus de valors mobiliaris, 

concessions, béns mobles i immobles, rústics i urbans. Aquesta empresa té una 

participació del 100% en ARANESA DE RADIO I TELEVISIÓ, S.A.U. 

- HOTELES NEVADOS, S.A.U.: L’objectiu d’aquesta empresa és la construcció i 

explotació d’hotels , centres i vivendes turístiques, establiments, càmpings, viles, 

botigues, magatzems i, en general, tot tipus d’edificis i urbanitzacions per a la venda, 

explotació directa o lloguer, compravenda de terrenys i tot tipus d’operacions 

complementaries. Es troba domiciliada a Salardú, Naut Aran. 

- EURL VOYAGES BAQUEIRA BERET.: S’ocupa, principalment, de l’explotació d’una 

agència de viatges, venda de bitllets de transport, producció d’estades o viatges 

organitzats, prestació de serveis turístics i la creació, compra, explotació, arrendament, 

lloguer i enagenació de qualsevol empresa d’aquesta mateixa naturalesa ubicada a 

França. 

- ARANESA DE RADIO I TELEVISIÓ, S.A.U.: Aquesta societat està participada 

indirectament al 100% per BAQUEIRA BERET, S.A. a través de la seva filial SORPE 

BONAIGUA, S.A.U. L’objecte social d’aquesta empresa és la promoció i explotació de 

les activitats relacionades amb els mitjans de comunicació, tant directament com a 

través de la participació en empreses amb la mateixa finalitat. Com en els casos 

anterior, el seu domicili social es troba a Salardú, Naut Aran. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Un holding és una companyia que controla les activitats d’altres mitjançant la propietat de totes o d’una 

part significativa de les seves accions. Font: wikipedia 
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1.3.2 Dades tècniques de l’estació 

L’estació d’esquí de Baquèira Beret es troba a la zona del Pirineus lleidatà, concretament a 

la Vall d’Aran, l’única vall atlàntica del territori espanyol.  

L’estació esta situada exactament a l’extrem oriental de la Vall d’Aran i limita amb la Vall 

d’Àneu. Aquesta zona és una de les àrees d’esquí més grans d’Espanya i es divideix en 3 

zones: Baquèira, Beret i Bonaigua. Totes tres zones tenen accés tan per carretera com amb 

remuntadors mecànics. 

En total, el complex d’esquí té una àrea esquiable de 1922 hectàrees; 108 quilòmetres 

dividits en 69 pistes i amb un desnivell de 1010 metres. 

L’oferta esportiva de Baquèira Beret s’amplia amb equipaments diversos: un snowpark, un 

circuit d’esquí de fons i un estadi d’eslàlom. 

Any rere any l’empresa ha anat realitzant millores en diversos àmbits per fer una estació 

pionera en tot moment. Actualment, després de moltes ampliacions, es disposa de 33 

remuntadors, 1 telecabina, 20 telecadires, 5 telesquís i 7 cintes transportadores. Tots 

aquests mecanismes fan que la capacitat de transport sigui de 56.403 persones per hora. 

A més de tots els equipaments per a la pràctica de l’esquí, Baquèira Beret ofereix uns 

serveis complementaris per donar un servei més complert al client. Alguns d’aquests 

serveis són una gran zona de pàrquing, cafeteries i restaurants a peu de pistes i punts 

d’assistència mèdica. 
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2.  HIPÒTESIS 

 

Quan vam començar aquest treball, en el moment d’escollir el tema, vam començar a 

plantejar-nos què volíem respondre amb la nostra recerca i investigació. 

Fonamentalment ens interessava esbrinar com funciona la gestió d’una estació 

d’esquí,a partir de quins recursos obté la financiació més directa i quines despeses pot 

arribar a tenir, veure una comparativa dels preus en diferents estacions, estudiar 

l’efecte de la crisi dins el sector i analitzar alguns dels seus competidors. 

A partir de totes aquestes inquietuds vam anar plantejant certes idees que preteníem 

confirmar o refusar a partir del nostre anàlisi i que hem plantejat en forma de les 

hipòtesis següents: 

 

1-   La partida de costos més elevada és la de personal. 

2-   La font principal d’ingressos és la venda de forfaits. 

3-   L’immobilitzat material és una partida important del balanç.  

4-   Els preus dels forfaits pugen de manera paral·lela amb la inflació. 

5-   El forfait més car és el de Baqueira. 

6-   El preu del forfait podria ser més baix. 

7-   La crisi no afecta el número de forfaits venuts però sí al sector hoteler i de 

serveis. 

8- Formigal és el principal competidor de Baqueira. 

9-   El projecte d’ampliació no és solvent. 

10- El projecte d’ampliació s’ha retardat a causa del sector immobiliari. 
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3.        ANÀLISI FINANCER 

 

3.1  Anàlisi del compte de pèrdues i guanys 

Per tal de poder observar els ingressos i les despeses de l’empresa hem analitzat el 

compte de pèrdues i guanys, que és la taula 2 de l’annex, de l’exercici 2007/2008 

comparant-lo amb les xifres del període 2006/2007. 

 

3.1.1 Ingressos 

La societat dominant és BAQUÈIRA BERET S.A., l’activitat principal de la qual es 

l’explotació dels remuntadors de l’estació d’esquí, així com les activitats 

complementaries del tipus immobiliari i d’altres relacionades amb la mateixa. 

A partir de l’anàlisi de la taula 3 de l’annex, podem concloure que les ventes de forfaits 

varen ser, durant la temporada 2006-2007, molt inferior al de la temporada següent, 

això es deu a que aquesta temporada va ser una de les pitjors dels últims temps a 

causa de les altes temperatures i la manca de precipitacions. El nombre de forfaits 

venuts durant aquesta temporada varen ser un 33% menys que el de la temporada 

anterior.  D’altra banda, les condicions climatològiques durant la temporada 2007-2008 

varen ser molt més favorables i, juntament amb la millora duta a terme dels sistemes 

de producció de neu  la qual cosa va permetre l’aprofitament dels dies freds per crear 

neu d’alta qualitat, les vendes van incrementar considerablement en comparació amb 

la temporada anterior.  

Tanmateix, l’activitat de les filials també s’ha vist incrementada d’una temporada per 

l’altre, tal i com podem observar en la taula 4 de l’annex, com a conseqüència de la 

millora de les condicions climatològiques i de l’estat de la neu. 

 

Ingressos temporada 07-08
Ventes

Altres ingressos de

explotació

Ingressos de

participacions en

capital

Altres interessos i

ingressos

assimilats

Beneficis en

enajenación del

immobilitzat

Ingressos

extraordinaris

 
  Quadre 1.1 Ingressos exercici 2007/2008 
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 Quadre 1.2 Ingressos exercici 2006/2007 
 

Tal i com podem observar en els quadres 1.1 i 1.2, realitzats a partir de les dades de 

l’apartat d’ingressos de la taula 2 de l’annex, existeixen notables diferències entre les 

principals fonts d’ingressos de les temporades 06-07 i 07-08. En aquesta darrera 

podem veure que la principal font són les vendes seguit d’altres ingressos d’explotació 

com són les activitats econòmiques que Baquèira Beret té amb les seves filials. D’altra 

banda, en la temporada anterior, la xifra de vendes és molt més baixa com a 

conseqüència de la manca de precipitacions i de les dolentes condicions 

climatològiques. A més, els ingressos extraordinaris tenen un major pes durant 

aquesta temporada de la mateixa manera que altres ingressos de participacions en 

capital. 

 

3.1.2 Despeses 

La distribució de les despeses entre les diferents partides, així com podem observar en 

l’apartat de despeses de la segona taula de l’annex, ha estat molt similar en ambdós 

exercicis. Durant l’exercici comptable de 2006/2007 la xifra més elevada es va situar 

dins les altres despeses d’explotació on s’inclouen serveis exteriors, tributs i despeses 

de gestió corrent. Amb una xifra molt similar però inferior es troben les despeses de 

personal que ascendeixen a 4.905.311,22€ pel que fa als sous i salaris i 2.228.432,14€ 

de càrregues socials. En aquest exercici l’empresa Baquèira Beret, S.A disposava d’un 

total de 369 treballadors distribuïts segons el quadre 2.1. 

Ingressos temporada 06-07

Ventes

Altres ingressos de

explotació

Ingressos de

participacions en capital

Altres interessos i

ingressos assimilats

Beneficis en enajenación

del immobilitzat

Ingressos extraordinaris
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Quadre 2.1 Treballadors exercici 2006/2007 

 

Pel que fa a l’anàlisi de les despeses en l’últim exercici tancat, corresponent a 

2007/2008, trobem un increment de les despeses de personal. Això es pot explicar pel 

fet que hi ha hagut un augment de la plantilla de 35 persones.  

D’altra banda es destaca un augment molt significatiu de les despeses financeres per 

deutes amb tercers i despeses assimilades. Durant el 2006/2007 aquesta partida havia 

representat una xifra discreta situant-se en 15.864,54€. En l’últim exercici comptable 

aquestes despeses han augmentat més d’un 400% i es troba en 64.940,88€. Tot i no 

ser una xifra destacable dins del compte de despeses és important destacar com ha 

augmentat d’un any a l’altre. Tot i el gran augment de les despeses financeres, i la 

davallada dels ingressos, el resultat financer s’ha mantingut positiu. 
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Quadre 2.2 Treballadors exercici 2007/2008 
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3.2  Anàlisi Balanç 07-08 

El balanç d’una empresa ens pot oferir informació molt valuosa sobre la distribució del 

seu patrimoni en diferents partides per així veure l’estat patrimonial i també ens dóna 

la possibilitat de conèixer la capacitat de solvència de l’entitat a partir de l’anàlisi del 

seu deute. 

Per poder conèixer internament l’empresa hem realitzat un anàlisi del balanç de 

situació de la temporada 2007-2008, el qual trobem a la taula 1 de l’annex, obtingut de 

la memòria de Baquèira Beret d’aquest darrer exercici. 

La part de l’actiu ens mostra el patrimoni de l’empresa distribuït en diferents partides.  

Com queda reflectit en el gràfic que es mostra a continuació, l’immobilitzat pren una 

importància cabdal dins del conjunt i representa un 94% sobre el total de l’actiu. 

Dins de l’immobilitzat, destaca l’immobilitzat material que és un 89,08% de tot 

l’immobilitzat. Aquesta part està formada per instal·lacions tècniques i maquinària,com 

remuntadors o maquines per la producció de neu i  terrenys i construccions.  

Pel que fa a les partides d’existències, realitzable i disponible tenen un pes molt poc 

important sobre el total. Podem destacar però, que el realitzable està format per la 

partida de deutors en els que per sobre de tots trobem les administracions públiques. 

 
Quadre 3.1 Actiu exercici 2007/2008 
 

D’altra banda, el passiu també té una partida destacable per sobre de les altres; es 

tracta dels fons propis. Dins d’aquesta part del passiu, trobem partides molt diverses i 

que representen proporcions molt diferents. Primer de tot hem de destacar el capital 

propi que té un valor de 9.414.965,5 milions d’euros. D’altra banda, les reserves tenen 

el valor més elevat de tot el conjunt ja que hi ha una gran quantitat de reserves 

voluntàries. 

Pel que fa als deutes de l’empresa, podem veure al balanç que aquesta empresa no té 

cap import endeutat a llarg termini. En quan als deutes a curt termini, gran part 
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d’aquests deutes són a empreses del mateix grup i l’altra bloc important són els deutes 

no comercials amb les administracions públiques. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Quadre 3.2 Passiu exercici 2007/2008 

 

3.3  Conclusions 

Els ingressos, tal com havíem predit, provenen en una gran part de la venda de forfaits 

que duu a terme l’empresa matriu del grup, Baquèira Beret S.A. L’altre part fonamental 

d’ingressos per la societat són les activitats de l’empresa mare amb les empreses 

filials del grup. Aquestes empreses són, com ja hem mencionat abans, dedicades 

principalment al sector immobiliari i al sector turístic hoteler. 

Tal i com es pot observar en les gràfiques 1 i 2, altres ingressos d’explotació influeix 

durant la temporada 07-08 mentres que els ingressos extraordinaris van influir en els 

ingressos de la temporada 06-07. Per tant, no refusem la nostre hipòtesi sobre que les 

vendes de forfaits constitueix una font important d’ingressos. 

 

D’altra banda hem pogut conèixer quins tipus de costos recauen amb més incidència 

sobre l’empresa. Principalment, tal i com havíem hipotetitzat, es registren uns grans 

costos de personal, que augmenten any rere any per les contínues ampliacions de 

plantilla. A més d’aquesta despesa, és destacable la partida  d’altres despeses 

d’explotació que registre un valor similar i que engloba els serveis exteriors, tributs i 

despeses de gestió corrent. El valor més elevat es centra en els serveis exteriors, que 

podrien ser el manteniment de les instal·lacions ja que no es menciona en cap altre 

lloc. 

Amb aquesta primera part doncs, ja hem pogut conèixer com fa diners una estació 

d’esquí. 
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A la segona part d’aquest anàlisi hem fet un estudi del balanç de situació. A partir 

d’aquí afirmem la nostra idea inicial de que l’empresa per al seu correcte funcionament 

ha de tenir un gran valor en immobilitzat, bàsicament material, centrat en instal·lacions 

tècniques i terrenys. 

A més, el passiu de la societat ens indica que es troba molt poc endeutada i que la 

gran part d’aquest deute és a curt termini i amb les empreses filials, així que gaudeix 

d’una molt bona qualitat del deute i solvència. 
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4.      FORFAITS 

 

4.1  Preu dels forfaits Baqueira-Beret 

Una de les principals fonts d’ingressos de l’estació de Baqueira Beret són el nombre 

de forfaits venuts durant les diferents temporades. Al llarg de les diferents temporades 

el preu d’aquest ha anat incrementant constantment, tal i com podem contemplar en la 

taula 5 de l’annex, fins a situar-se en 44 euros durant la darrera temporada 2008-2009.  

 

El nombre d’esquiadors que han acudit a l’estació de Baqueira Beret es mostra en la 

taula 6 de l’annex, recollint les dades des de la temporada 2003-2004 fins a la darrera 

temporada. Tanmateix, també es mostren les variacions sobre el nombre d’esquiadors 

i les precipitacions. 

 

En el quadre 4.1, elaborat a partir de les dades de la taula 6 de l’annex, es reflexa la 

variació sobre els forfaits, el nombre d’esquiadors en comparació a l’any anterior i la 

variació en les precipitacions en base a la temporada 2002-2003. Tal com podem 

observar, l’increment constant del preu del forfait no manté cap tipus de relació amb el 

nombre de persones que acudeixen a l’estació, sinó que són les variables de la 

variació de precipitacions i la variació del nombre d’esquiadors qui mantenen una 

relació molt estreta. Cal considerar que la variable del nombre d’esquiadors depèn de 

la variació de les precipitacions. 

D’altra banda, podem observar que la millor temporada va ser la de l’any 2004-2005 

on les precipitacions i el nombre d’esquiadors és molt elevat. A partir d’aquesta 

temporada, les variacions de precipitacions comencen a disminuir notablement tot i 

que les variacions sobre el nombre d’esquiadors va tenir una forta caiguda durant la 

temporada 2006-2007, on es van registrar els valors més baixos de precipitacions i 

nombre d’esquiadors. A partir d’aquesta temporada, la qual va ser considerada la pitjor 

del últims anys, l’estació s’ha anat recuperant de forma pausada gràcies a unes millors 

condicions climatològiques i de la neu. 

Finalment, cal destacar el fet que encara que els preus dels forfaits hagin incrementat 

durant aquestes temporades i que, en l’actualitat estiguem patint una crisi econòmica, 

la gent no ha deixat d’anar a esquiar, ja que el nombre d’esquiadors és una variable 

dependent de les precipitacions. Emfatitzar que aquesta última temporada ha 

esdevingut la millor de totes les analitzades en el nostre estudi. 
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  Quadre 4.1 Variació variables 

 

Comparativa del preu del forfait amb la inflació: 

En la taula 7 de l’annex és recull la variació del IPC espanyol en els darrers anys en 

base a l’any 2006 i la taxa de variació del preu dels forfaits de cada temporada en 

comparació amb l’any anterior. Amb aquestes dades hem elaborat el quadre 4.2. 
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Quadre 4.2 Variació variables 

 

Tal i com podem observar la diferència existent entre les dues variables ha anant 

disminuint amb els anys, trobant-se més pròxima durant l’any 2008 que durant el 2003. 

No obstant, la variació del preu dels forfaits està estretament lligada amb la inflació i, 

tot i que aquesta ha  anant incrementant, el preu del forfait ho ha fet en una menor 

proporció. Amb el pas dels anys s’observa una convergència entre la taxa de variació 

del preu dels forfaits i la inflació anual. 
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4.2 Estimació nou preu 

Per tal de poder contrastar la nostra hipòtesi hem realitzat uns estudis previs 

relacionats amb l’àmbit financer.  

Primerament, hem analitzat el marge que obté l’estació sobre les vendes de forfaits: 

 

CONCEPTE TOTAL 

Vendes 
-CV3 

24126283,23 
(23079036,2) 

Marge Brut 1047247,03 

-Despeses Comercials 
-Despeses Financeres 

(64940,88) 
---- 

Marge Net 982306,15 

 

A simple vista veiem que el marge sobre les vendes és bastant baix, només del 4.07%, 

ja que els beneficis que es deriven de la venda de forfaits són petits comparats amb 

els elevats costos que comporta mantenir les pistes d’esquí. 

Apropant-nos més a la nostra intenció hem cregut convenient calcular el cost mig de 

produir un forfait, tenint en compte els esquiadors que van visitar les pistes la 

temporada passada: 

 

Cost mig forfait = 38,3 (42-38,3=3,7 euros de benefici per forfait) 

Benefici total vendes = 3,7*602543 = 2.229.409 

 

Com es pot apreciar, el benefici que s’obté per cada forfait és de quasi 4€. En la nostra 

hipòtesi anunciàvem la possible reducció del preu d’aquest per tal d’augmentar la 

demanda. Tot i que ho podríem fer i seguiríem obtenint benefici, creiem que aquesta 

petita reducció no faria incrementar la demanda. Per aquesta raó, hem decidit crear un 

nou preu, que tot i ser una mica més elevat, des del nostre punt de vista no influirà en 

aquesta última. La nostra deducció es basa en què el preu d’un forfait només es veuria 

afectat per 1€ addicional, per la qual cosa el comportament de la societat no variaria 

gaire. 

 

Benefici que volem aconseguir nosaltres (4,7 euros per forfait): 

38,3+4,7 = 43 euros per forfait 

Benefici total = 4,7*602543 = 2.831.952 

                                                 
3
 Cost de les Vendes = S.I. + Compres – S.F. + D.Personal + D.Diverses + Amortització 
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Tot i això, hem de tenir en compte les diferents elasticitats que pot tenir la demanda. El 

nostre supòsit es basa en què hi ha dos tipus de consumidors: els que posseeixen una 

residència a prop de les pistes i els que s’han de desplaçar cada cop que volen gaudir 

de les instal·lacions. 

Pels primers, la demanda serà molt més inelàstica que la dels altres, ja que el canvi de 

preus no els farà modificar les seves preferències. Per tant, el nostre benefici 

esdevindrà, bàsicament, d’aquests residents.  

 

Demanda residents:                                     Demanda no residents: 

 

 

 4.3  Comparativa preus forfaits estacions catalanes 

Baquèira Beret, tot i ser l’estació amb un preu d’accés més elevat, superant el de 

moltes estacions suïsses, resulta ser l’estació més econòmica en termes de cost 

unitari per kilòmetre, ja que, encara que sigui l’estació d’esquí amb un major preu de 

forfait, així com podem observar en la taula 8 de l’annex, és la que té més kilòmetres 

esquiables a Espanya. 
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Quadre 4.3. Comparativa preu forfait: estacions d’esquí Catalunya Nord 
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En el quadre 4.3 es recullen i representen el número de quilòmetres esquiables de 

cada estació i el preu del forfait. També es recull el cost unitari per quilòmetre, però 

gairebé no es pot percebre. Per tant, podem comprovar que Baqueira Beret és 

l’estació amb un preu de forfait més elevat però que té més quilòmetres esquiables en 

comparació amb totes les estacions d’esquí de Catalunya Nord. 

Cost unitari per km.
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Quadre 4.4. Cost unitari per quilòmetre. 
 

D’altra banda, gràcies al quadre 4.4 es verifica i demostra que Baquèira Beret és 

l’estació amb un cost unitari per quilòmetre més baix i, per tant, en termes reals resulta 

ser l’estació més econòmica de totes les estacions de Catalunya Nord. 

 

4.4   Conclusions  

En les conclusions arribades amb aquest anàlisi hem pogut veure que el preu del 

forfait puja de forma simultània a la inflació, tal i com ens van informar a l’entrevista 

realitzada a Pep Albos. Per tant, no refusem la nostra hipòtesi. 

D’altra banda, quan ens referim a la creació d’un nou preu del forfait hem de tenir en 

compte les diferents elasticitats que presenta la demanda i centrar-nos en la dels 

residents. Aquests ens faran refusar la nostra hipòtesi, ja que el preu del forfait podria 

ser més alt, cosa que ens faria incrementar els nostres beneficis. 

Com a últim apunt, cal esmentar que el preu del forfait de Baquèira no resulta ser el 

més car, per tant, refusem l’hipòtesi corresponent. Tal i com hem pogut veure, 

calculant el cost unitari per quilòmetre de les estacions d’esquí de Catalunya Nord, el 

qual hem considerat com una bona mesura de comparació, veiem que l’estació de 

Baqueira resulta ser la més econòmica perquè, tot i tenir el forfait més car de totes, és 

l’estació amb un major nombre de quilòmetres esquiables. 
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5.  OCUPACIÓ HOTELERA 

 

5.1 Ofertes Hoteleres 

Existeixen moltes ofertes per anar a esquiar a Baquèira Beret, creades tant pels 

mateixos hotels com per les agències de viatge. Podem trobar ofertes de tot tipus i 

moltes promocions. Principalment, destacarem les més comuns i generals com són les 

d’un cap de setmana, cinc dies o de set dies. L’anàlisi és basa en comprovar i verificar 

quines d’aquestes ofertes resulten ser més econòmiques per la persona que la fa 

servir. D’altra banda, compararem si resulta més econòmic contractar a partir d’una 

agència de viatge o anar per lliure i escollir directament les ofertes dels mateixos 

hotels. 

   

1. Cap de setmana: 

1.1 Ski Sabica: 2 nits+2 dies de forfait: 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.2 Pack Himalaia Snow: 2nits més 2 dies de forfaits. 

 baixa mitja alta 

Pack Fin 
de 

Semana 
AD: 

254,27€ 
AD: 

307,00€ 
AD: 

307,00€ 

2 nits + 2 
dies 

forfaits 
MP: 

305,12€ 
MP: 

355,97€ 
MP: 

355,97€ 

 

2. 2 persones (5 dies) 

2.1 Ski Nieve-plus: Viatgen 2 pel preu d’un: 420 euros (de diumenge a 

divendres).  

Inclòs: hotel, dues habitacions dobles en règim M.P, 5 dies de forfait, 

assistència tècnica i servei receptiu en destí. 

Suplements:  Baixa(20€ pax/dia), Mitja(35€ pax/dia) i Alta(45€ pax/dia) 

Hotel habitació baixa mitja alta 

Apartahotel La Vall 
Blanca estudi (2p) 133 134 184 

Hotel Husa Viella** 
doble 
(HD) 149 169 169 

Hotel Acevi Vall 
d'Aran**** doble 173 198 187 

Hotel Husa Tuca**** doble 183 214 214 

Hotel Montarto**** doble 243 244 244 
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2.2 Viatges Marsans: 5nits+5dies de forfait per 312 euros/persona 

      Inclòs: 5 nits d’allotjament i règim indicat, i 5 dies de forfaits. 

 

2.3 Aran vacances: Tarifes per persona en habitació doble amb règim AD 

amb 5 nits i 5 dies de forfait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4 persones(5dies): 

3.1 Ski Nieve-plus: Viatgen 4 pel preu de dos: 796 euros (de diumenge a 

divendres). 

 Inclòs: hotel, dues habitacions dobles en règim M.P, 5 dies de forfait,     

assistència tècnica i servei receptiu en destí. 

Suplements:  Baixa(20€ pax/dia), Mitja(35€ pax/dia) i Alta(45€ pax/dia) 

 

3.2 Proposta: El forfait està inclòs en el preu i els preus són per persona. (5 

nits més 5dies de forfait.) 

 

Hotel habitació baixa mitja alta 

Hotel Montarto doble AD 514,8 571,3 664,8 

Apartaments 
Solneu 4p AD 371,1 398,1 452,3 

Apartarent 
Baqueira 

 tipo I A 
(4p) 284,3 334,2 382,3 

Multipropiedad 4p (AD) 374,3 401,7 453,8 

Tuc Blanc doble AD 500 571,2 665,7 

  

 

 

Hotels   T.Baja T.Mitja  T.Alta  

Hipic*  274,50 €   314,10 €   343,60 €  

Pirene**   332,50 €   346,30 €   361,40 €  

 Casa 
Estampa***   356,20 €   377,10 €   416,50 €  

 Montarto****  514,80 €   571,30 €   664,80 €  
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4. 7 dies 

4.1 Ski Sabica: Estància de 7 nits més 6 dies de forfait per 277 

euros/persona en l’hotel Husa Eth Pomer *** 

4.2 Proposta: El forfait està inclòs en el preu i els preus són per persona. 

 7 nits més sis dies de forfait. 

              

 

 

 

Anàlisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 5.1. Les diverses ofertes hoteleres 

 

Hotel habitació baixa mitja alta 

Hotel Montarto doble AD 674,1 745,7 880,1 

Apartaments Solneu 4p AD 462,6 492,6 569,4 

Apartarent Baqueira 

 tipo I A 

(4p) 343 402,9 470,7 

Multipropiedad 4p (AD) 470,4 500,6 575 

Tuc Blanc doble AD 651,1 742,9 881,3 

1.1 ski-sabica hotel Cost mitja Cost unitari 

 
Apartahotel La Vall 
Blanca 150 75 

 Hotel Husa Viella** 162 81 

 
Hotel Acevi Vall 
d'Aran**** 186 93 

 Hotel Husa Tuca**** 204 102 
 Hotel Montarto**** 244 122 

1.2 Himalaia Cap de setmana 289 144,5 
2.1 Ski-nieve plus Per determinar 310 62 
2.2 Viatges 
Marsans Per determinar 312 62,4 
2.3 Aran vacances Hipic* 311 62,2 
 Pirene**  347 69,4 

  Casa Estampa***  383 76,6 
  Montarto**** 584 116,8 
3.1 Ski-nieve plus Per determinar 299 59,8 
3.2 Proposta Hotel Montarto 584 116,8 
 Apartaments Solneu 407 81,4 
 Apartarent Baqueira 334 66,8 
 Multipropiedad 410 82 
 Tuc Blanc 579 115,8 

4.1 ski sabica Husa Eth Pomier 277 39,6 
4.2 Proposta Hotel Montarto 767 109,6 
 Apartaments Solneu 508 72,6 
 Apartarent Baqueira 406 58,0 
 Multipropiedad 515 73,6 
 Tuc Blanc 758 108,3 
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Per tal d’analitzar les diferents ofertes i veure quina resulta més rentable, hem calculat 

el cost promig dels hotels entre les tres temporades (baixa, mitja i alta) i, posteriorment, 

hem buscat el cost per dia de cada oferta. Seguidament, i gràcies al quadre 5.2, 

podem observar que l’opció amb un menor cost és l’estància en l’hotel Husa Eth 

Pomier, per tant, l’oferta proposta per Ski Sabica de 7 dies. Tot i ser la més barata, 

resulta ser l’hotel que es troba més lluny de les pistes. Seguidament, trobem les 

ofertes dels hotels Hípic i Pirene, tot i que presenten el mateix inconvenient que l’oferta 

anterior. No obstant, les ofertes d’apartaments Baquèira, tant la de cinc com la de set 

dies, resulten ser les més econòmiques i rentables ja que es troben a peu de pistes. 

D’altra banda, l’oferta de cap de setmana de l’hotel Himalaia esdevé la més cara. 

 

Cost unitari
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Quadre 5.2 Cost unitari de les ofertes hoteleres. 

 

Per tal de comparar quina de les diferents propostes és la més adequada, hem de 

calcular quin és el cost promig de cadascuna de les ofertes: 

 

Per tant, tal i com podem comprovar l’oferta més 

rentable és la de 5 dies amb dues persones, seguida de 

les ofertes de 7 dies. Els diferents packs de cap de 

setmana són els més cars. En definitiva, arribem a la 

conclusió que resulta molt més econòmic organitzar una 

estància de 5 o 7 dies en l’estació de Baqueira que no 

anar-hi tant sols un cap de setmana. 

 

 

Quadre 5.3. Cost promig 

Ofertes 

Cost 

promig 

2dies 102,9 

5dies 

(2persones) 74,9 

5dies 

(4persones) 87,1 

7dies 77,0 
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5. 2  Ocupació hotelera 

Segons diversos articles publicats durant aquesta temporada en diferents diaris, la crisi 

econòmica ha afectat al sector hoteler i no a la venta de forfaits, és a dir, la gent 

continua anant a esquiar. La diferència està en què no és queden a dormir o s’hi 

queden menys dies. 

Tal i com hem pogut observar, el nombre d’esquiadors aquesta temporada ha estat la 

més elevada de les últimes temporades, per tant, es verifica el fet que la crisis no ha 

afectat al nombre de forfaits venuts, però ens queda per comprovar si realment ha 

disminuït la demanda hotelera. 

En les taules que composen la taula 9 de l’annex, es recullen el nombre de persones 

que acudeixen a tota la zona de la Vall d’Aran, constituïda per Vielha i Naut Aran 

(formada pels pobles de Garòs, Arties, Gessa, Salardú, Unha, Bagergue, Tredòs, 

Baqueira i Montgarri), siguin residents a Espanya o residents estrangers. No obstant, 

les dades han estat classificades per viatgers i pernoctacions segons els mesos que 

constitueixen les temporades d’esquí 08-09, 07-08 i 06-07, per tant, els valors des de 

novembre fins abril. 

   

5.2.1 Anàlisi 

Tal i com podem observar en el quadre 5.4, elaborat a partir de les dades de la taula 9 

de l’annex, la major part dels residents espanyols que viatgen a la Vall d’Aran 

s’allotgen, majoritàriament, a Vielha. Aquesta diferència s’accentua més durant gairebé 

tota la temporada del 07-08 i, principalment, durant el mes de desembre de la darrera 

temporada. Contràriament, els residents estrangers segueixen una tendència bastant 

similar entre Naut Aran i Vielha. 
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   Quadre 5.4. Viatgers residents i estrangers 
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Fent referència a les pernoctacions recollides al quadre 5.5, observem una evolució 

similar. Els residents espanyols prefereixen allotjar-se a Vielha abans que a Naut Aran 

ja que, tal i com hem pogut veure, és més barat encara que existeix l’inconvenient de 

la distància a les pistes. En els mesos on trobem una major diferència entre Vielha i 

Naut Aran són durant els mesos de des-08, mar-08, gen-08 i des-07. Això es deu a 

que durant el mesos de desembre la majoria dels hotels apliquen tarifes especials i 

molt elevades, sobretot durant el Nadal. 

 

D’altre banda, els estrangers segueixen una tendència molt similar i, gairebé no hi ha 

diferències entre allotjar-se a Vielha o a Naut Aran. 
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Quadre 5.5. Pernoctacions residents i estrangers. 

 

Taxes de variació 

La comparativa de la ocupació hotelera d’aquesta temporada en base de la temporada 

2007-2008 és recull en la taula 10 de l’annex. 

 

Amb el quadre 5.6, podem observar les variacions de viatgers que s’han produït durant 

aquesta temporada en base a l’anterior. En general, el nombre de viatgers ha disminuït, 

sobretot durant els mesos de gener, febrer i març, destacant el mes de gener, on totes 

les variables disminueixen en comparació a la temporada 2007-2008. Observem que 

el mes de desembre va ser força positiu ja que el nombre d’estrangers a Naut Aran va 

incrementar notablement. En general, el nombre d’estrangers ha incrementat força al 

llarg de tota la temporada, tant a Vielha com a Naut Aran. El nombre de residents 

espanyols, en canvi, que van tant a Vielha com a Naut Aran, ha disminuït de forma 

constant i notable. 
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Quadre 5.6 taxes de variació dels viatgers 
 

D’altra banda, en el quadre 5.7, podem distingir les variacions patides a les 

pernoctacions (o estades en hotels). Tal i com podem observar, i de la mateixa manera 

que ho ha fet el nombre de viatgers, les pernoctacions estrangeres han incrementat 

notablement sobretot a Naut Aran i durant el mes de desembre. Amb els residents 

espanyols succeeix el contrari i disminueix contínuament durant els mesos de gener, 

febrer i març. El mes on es registren un major descens de l’ocupació hotelera és 

durant el març. 
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Quadre 5.7 Taxes de variació de les pernoctacions. 
 

En general, observem un notable increment durant el mes de desembre tant en el 

nombre de viatgers com en el de pernoctacions. Però, sobretot, han pujat el nombre 

d’estrangers que acudeixen a la zona de la Vall d’Aran. D’altre banda, observem que, 
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en general, s’ha produït un descens en l’ocupació hotelera i en el nombre de viatgers. 

De totes maneres, no podem concluir si realment la crisi ha afectat el sector hoteler, ja 

que durant alguns mesos s’ha produït un cert increment. 

 

Comparativa de l’ocupació hotelera segons les temporades (en base temporada 

2005-2006) 

Per tal de veure com ha afectat la crisi econòmica en el sector hoteler hem d’utilitzar 

un any base a partir del qual fer una comparativa amb altres temporades. En el nostre 

cas hem agafat com any base la temporada 2005-2006 ja que es considera com una 

de les millors dels últims anys i, les dades utilitzades es recullen en la taula 11 de 

l’annex. 

 

Taxes de Variació Pernoctacions
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Quadre 5.8 taxes de variació de pernoctacions 
 

Taxes de variació Viatgers
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Quadre 5.9 taxes de variació de viatgers 

 
En general, observem en els quadres 5,8 i 5,9 que des de la temporada 2005-2006 

tant el nombre de viatgers com l’ocupació hotelera ha disminuït constantment. Per tant, 

la crisi hotelera no ve donada únicament durant aquesta temporada sinó que ha patit 

un declivi continuat durant les últimes temporades. Això també es pot deure al fet que 
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la temporada 06-07 va ser la pitjor enregistrada, ja que la temporada posterior mostra 

un increment en gairebé totes les variables. D’altra banda, el nombre de pernoctacions 

i viatgers durant aquesta darrera temporada ha baixat notablement en comparació a la 

05-06, tot i haver estat molt bona i que s’hagin venut gairebé un 10% més de forfaits. 

 

En conclusió, podem observar que la crisi sí que ha afectat el sector hoteler més que 

la venta de forfaits, ja que com ja hem analitzat amb anterioritat, la venta de forfaits ha 

estat la més elevada de les últimes temporades. Per tant, deixant de banda la caiguda 

de l’ocupació hotelera i del nombre de viatgers, la última temporada ha estat molt bona.  

 

5.3       Conclusions 

A partir de l’hipòtesi inicial plantejada, referent a l’efecte de la crisi econòmica sobre el 

sector hoteler i el nombre de forfaits venuts, podem concloure que no la refusem, ja 

que tal i com hem observat, aquesta darrera temporada ha estat la millor dels últims 

anys, en la qual s’han venut més de 800000 forfaits. Tot i això, el nombre de 

pernoctacions i, per tant, el nombre de persones que s’han allotjat en hotels de Vielha 

o Naut Aran, ha baixat considerablement en comparació amb altres temporades. 

En definitiva, podem deduir que la crisi ha afectat el sector hoteler més que a la venta 

de forfaits de l’estació de Baquèira Beret. 
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6.  COMPETÈNCIA BAQUEIRA-BERET 

 

Bàqueira-Beret és l’estació líder del Pirineu Català i ho ha estat, fins ara, a nivell 

nacional. No obstant, a finals de l’any passat i al llarg d’aquesta temporada ha 

aparegut silenciosament un competidor perillós, que poc a poc s’ha anat posicionant al 

nivell de Baqueira. Aquest és Formigal. Hem volgut analitzar l’estació i comparar-la 

amb la nostra per comprovar si realment representa una amenaça. 

També hem cregut necessari analitzar GrandValira, una estació andorrana que per 

proximitat pot representar una gran amenaça per Baqueira, ja que posseeix el terreny 

esquiable més gran dels Pirineus, juntament amb una oferta d’activitats molt extensa i 

diversa. 

 

6.1  Formigal 

Formigal és una estació d’esquí que es troba al pirineu aragonès, concretament, a la 

Vall de Tena, a Huesca.  

Formigal pertany al grup Aramon. "Aramon, Montañas De Aragón, S.A". és una 

societat holding que integra les estacions de Cerler, Formigal, Javalambre, Panticosa i 

Valdelinares, el conjunt del qual representa la major superfície esquiable d’Espanya.  

La seva estratègia s’ha basat en importants inversions a les estacions d’esquí.  

Aramon compta amb dos grans socis (a parts iguals), el “Gobierno De Aragón” i 

“Ibercaja”, que són vitals en les inversions abans citades. 

El grup posseeix un total de 262 quilòmetres esquiables, 217 pistes i 73 remuntadors 

amb una capacitat total de transport de 93.745 esquiadors/hora.  

Formigal és l’estació del grup més gran amb diferencia i, actualment, la que està 

adquirint més importància a causa de l’evolució que ha presentat l’estació en les 

últimes 3 temporades.  
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6.1.1. Comparació Baqueira-Beret – Formigal 

 

FICHA TECNICA BAQUEIRA-BERET FORMIGAL 

Cota màx. 2.510 m 2.250 m 
Cota min. 1.500 m 1.500 m 
Àrea esquiable 1.922 ha  
Pistes Balisades 108 km 137 km 
Pistes d’esquí 69 97 
Verdes 5  7  
Blaves 33  18  
Vermelles 25  33  
Negres 6  39  
Itineraris (freeride) 4 4 
Snowpark 1 2 
   
Remuntadors 33 21 
Telecabina 1 (1x9 places) 0 
Telecadires 20 11 
Teleesquís  5 5 
Cintes transportadores 7 5 
Canons 549 440 
Esquiadors/hora 56.403 pax/hora 36.860 pax/hora 
   
Forfait un dia 44 € 39 € 

Capital Privat Semipúblic 
Quadre 6.1. Dades tècniques de Formigal i Baqueira Beret 

 

Ja fa tres temporades que Baquèira i Formigal lluiten pel lideratge al Pirineu. Formigal 

ha anat evolucionant i presentant millors xifres any rere any fins arribar a superar 

mínimament les de Baquèira.  

En el quadre 6.1 veiem les fixes tècniques d’ambdues estacions i podem comprovar 

que si fem referència a quilòmetres esquiables i pistes, Formigal supera a Baqueira. 

Cal comentar, però, que si analitzem detalladament la distribució de pistes recollides 

en el quadre 6.2 veiem que:  

 

 BAQUEIRA-BERET FORMIGAL 

Total Pistes 69 97 

Verdes 5  (7,24%) 7  (7,21%) 

Blaves 33  (47,82%) 18  (18,55%) 

Vermelles 25  (36,23%) 33  (34,02%) 

Negres 6  (8,70%) 39  (40,20%) 

        Quadre 6.2 
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la majoria de pistes de Baquèira són Blaves (nivell intermig, per a tot tipus d’esquiadors), 

mentre que la majoria de pistes a Formigal son Negres (pistes de alta dificultat que 

nomes poden utilitzar esquiadors d’alt nivell). Aquest fet modifica la conclusió, així que, 

tot i haver-hi més pistes a Formigal, el terreny esquiable per a gairebé tot tipus 

d’esquiadors és més gran a Baquèira. 

Si ens fixem amb les instal·lacions, veiem que Baquèira es troba més avançada en 

equipaments que la seva principal competidora, de tal manera que la supera amb una 

capacitat de 19.543 esquiadors per hora. 

Amb tot això veiem que el preu de Baquèira és superior al de Formigal (5€ més).  

 

La temporada d’esquí 2008-09 es considera de les millors de la història per la quantitat 

de neu acumulada i per la quantitat d’esquiadors a totes les estacions.  Però aquest fet 

és positiu tant per Baqueira com per Formigal, que ara, un cop tancades, s’estan fent 

les estadístiques i pot ser que la primera perdi el seu lideratge als Pirineus. 

La temporada passada, 07-08, Baqueira superà Formigal en 23.000 esquiadors (3.8% 

més) però aquest any aquesta diferència pot haver desaparegut. Tot i així, l’estació 

aragonesa va superar a la catalana en alguns moments de la temporada, com al Nadal 

(10.000 més a Formigal) i al cap de setmana del 14 i 15 de Febrer (5.000 més). 

 

Baquèira ja portava anys sent líder del sector, però la qüestió és cóm ha arribat 

Formigal a igualar-la? En els últims anys, concretament des de el 2004, Formigal ha 

rebut unes inversions totals de 105,4 milions d’euros per part dels seus dos grans socis, 

el Govern autonòmic i Ibercaja, que ha contribuït a modernitzar les instal·lacions, el 

sistema de creació de neu i, en definitiva, a apropar els seus equipaments als del líder 

del Pirineu Català. 

Gràcies a totes aquestes inversions i a la innovació en l’estació d’Aramón, els ingressos 

gel grup van passar de 28.1 milions en la temporada 05-06 a 46 milions a la de l’any 

passat. 

Tot i així, el resultat exacte d’aquesta temporada encara no se sap i no està tan clar que 

Formigal hagi superat Baquèira. Les estimacions apunten a que aquesta última podria 

quasi arribar als 800.000 esquiadors, donat que abans de Setmana Santa ja havia 

superat els 780.000. I Formigal hauria de sobrepassar, per poc, els 700.000 esquiadors. 
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6.1.2   Conclusió: Representa una amenaça? 

Com hem pogut veure, és cert que Formigal ha superat Baquèira en número 

d’esquiadors en alguns moments de la temporada passada, però, en principi no en 

aquesta. Podria ser comprensible que superés el numero d’esquiadors ja que és més 

gran i hi ha més espai per a més gent. No obstant, creiem que la relació qualitat-preu és 

superior a Baquèira gràcies a la qualitat de les instal·lacions, equipament, accessos, 

millores de les pistes, cafeteries, qualitat de la neu, etc. 

 

6.2 GrandValira 

L’estació d’esquí GrandValira neix de la fusió comercial entre les empreses 

explotadores de Pas de la Casa-Grau Roig i Soldeu-El Tarter l’any 2003. L’acord entre 

les societats SAETDE i ENSISA va fer possible aquesta fusió que va representar l’inici 

del domini esquiable més extens dels Pirineus.  

FICHA TECNICA BAQUEIRA-BERET GRANDVALIRA 

Cota màx. 2.510 m 2.640 m 

Cota min. 1.500 m 1.710 m 

Àrea esquiable 1.922 ha 1.926 ha 

Pistes Balisades 108 Km 193 Km 

Pistes d’esquí 69 110 

Verdes 5  18 

Blaves 33  38 

Vermelles 25  32 

Negres 6  22 

Itineraris (freeride) 4 4 

Snowpark 1 3 

   

Remuntadors 33 67 

Telecabina 1 (1x9 places) 3 

Telecadires 20 30 

Teleesquís  5 18 

Cintes transportadores 7 7 

Canons 549 1.065 

Esquiadors/hora 56.403 pax/hora 100.700 pax/hora 

   

Forfait un dia 44 € 44€ 

Capital Privat Semipúblic 
Quadre 6.3. dades tècniques GrandValira i Baqueira Beret 

A més de les dades tècniques de les dues estacions, GrandValira té les següents 

instal·lacions amb les que Baquèira no pot competir: 

 boardercross permanents: 

- La Solana (Soldeu) 

- Pas de la Casa 
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 Circuits infantils Mickey Snow Club 

 Centres d'Activitats d'Aventura 

- 1 Circuit de fons 

- 7 Circuits de raquetes de neu 

- 3 Circuits de múixing (trineus de gossos) 

- 2 Circuits de motos 

- 1 Circuit Multiaventura 

- 1 Base de vols en parapent 

- 2 Bases de vols en helicòpter. Les xifres de  Grandvalira 

- 1 funitel 

- 8 telecordes 

 

Com podem comprovar, GrandValira és molt superior a Baquèira en tots els aspectes i, 

pel mateix preu, GrandValira ofereix molts més serveis i les seves instal·lacions són 

molt més generoses.  

Sabem doncs que tant GrandValira com tot Andorra. en general. representa la major 

competència de Baquèira-Beret. No obstant, creiem que l’estació aranesa es troba 

entre les líders a nivell nacional degut a la fidelitat dels seus aficionats i a la qualitat 

que ha ofert sempre l’estació; sempre que les condicions meteorològiques li han 

permès. 

 

6.2.1 Preus dels forfaits 

  
Grand 
Valira 

Baqueira 
Verte 

Preu forfait dia 44 44 
Preu forfait 
temporada  770 900 
Cost unitari per 
km. 0,23 0,41 
Rentabilitat 
temporada 17,5 20,5 

Quadre 6.4. Comparativa dels forfaits 

Tal i com podem observar en el quadre 6.4, ambdues estacions van tenir el mateix 

preu pel forfait de dia durant la darrera temporada 08-09. Per contra, el cost unitari per 

km és molt més baix a GrandValira que a Baquèira Beret, ja que el primer està 

constituït per 193 km mentre que el segon recull tan sols 108 km esquiables. D’altra 

banda tenim el preu del forfait de temporada d’ambdues estacions sent la de Baquèira 

Beret un 17% més cara. Així mateix, per tal que el forfait de temporada et sigui 
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rentable hem dividit el preu d’aquest entre el preu de dia obtenint que, a GrandValira 

resulta rentable amb 18 dies d’esquí mentre que a Baquèira ho resulta a partir del 21 

dies d’esquí.  

En conclusió, podem observar que l’estació de Grand Valira resulta ser molt més 

econòmica i rentable que l’estació de Baquèira Beret. 

 

6.2.2   Nº forfaits venuts 

Segons diversa informació trobada, GrandValira ha venut 1.560.000 forfaits, la qual 

cosa comporta un 3% més que la temporada anterior. Tot i haver incrementat el 

nombre de forfaits venuts, els ingressos han baixat un 4% com a conseqüència de la 

baixada de turistes anglesos i russos, el qual s’ha vist compensat per l’augment 

d’esquiadors espanyols, sobretot, catalans. 

Tal i com hem esmentat i tractat al llarg del treball, l’estació de Baquèira Beret ha 

venut 830.000 forfaits, el que implica un increment del 37% en relació a la temporada 

anterior. 

Aquesta important diferència existent entre ambdues estacions és com a 

conseqüència de que GrandValira disposa d’un major terreny esquiable (193 km) 

comparat amb els 108 km de Baqueira. No obstant, cal considerar la proximitat i els 

diversos acords econòmics que l’estació de GrandValira manté tant amb diferents 

companyies aèries i la proximitat d’aquesta a l’aeroport de Girona. Aquesta 

característica permet a l’estació andorrana donar-se a conèixer pels diferents països 

europeus així com rebre visitants d’arreu de la Unió Europea. 

 

Realitzant una comparativa segons el nombre de forfaits venuts per km, recullit en el 

quadre 6.5, podem observar que tampoc existeix tanta diferència entre ambdues 

estacions, només d’un 5%. 

 

  

nº forfaits 

venuts 

nº 

forfaits/km 

GrandValira 1560000 8083 

Baqueira Beret 830000 7685 

Quadre 6.5. Comparativa forfaits venuts 
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6.2.3   Conclusió                       

Tal i com abans havíem conclòs que l’estació aragonesa de Formigal no superava en 

quasi cap aspecte a la estació de Baqueira, en el cas de GrandValira trobem una 

superació tant de característiques tècniques de l’estació com de número de forfaits 

venuts. 

GrandValira representa un gran centre d’activitats i esports d’hivern del principat 

andorrà, però a causa de la seva proximitat amb Catalunya, es transforma en un 

competidor directe de Baquèira Beret i la resta d’estacions dels Pirineus. 

La gran amenaça per Baquèira és que GrandValira ofereix una extensió esquiable molt 

superior i una gran quantitat de serveis addicionals amb un preu de forfait exactament 

igual al de Baqueira.  

Així doncs, GrandValira arriba a una quota de mercat força més elevada, que és el que 

li permet ajustar els preus del seu producte per a resultar competitiu. Tot i la davallada 

d’un 4% en la facturació de l’estació del principat, és també superior a la de Baquèira. 
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7.   PROJECTE D’AMPLIACIÓ 

 

7.1  Per què la Vall d’Àneu? 

En el municipi d’Alt Àneu, i limitant la Vall d’Aran, s’hi troben les anomenades Valls 

d’Àneu. Un cop superats els obstacles naturals com el Port de la Bonaigua i els 

contraforts del Parc Nacional de Sant Maurici i Aigüestortes 4 , aquestes valls 

aconsegueixen ser una prolongació de les terres araneses.   

La Vall d’Àneu, que des del 1992 s’inclou al Pla d’Espais d’Interès Natural de 

Catalunya (PEIN), es troba a la vessant sud del sector central dels Pirineus, amb una 

extensió de 2000 ha., que van des dels 1200 als 2500m d’alçada. És una vall alpina 

que conté tots els hàbitats i pisos de vegetació propis dels Pirineus. Gràcies a la seva 

orientació, Àneu esdevé l’únic corredor biològic que connecta el Parc Nacional 

d’Aigüestortes amb els sectors nord, massís de Beret i Pirineus Francès. 

 

 7.2  Problemes mediambientals 

L’ampliació de les pistes d’esquí de Baqueira Beret és un projecte molt ambiciós per 

part de l’empresa, però també comporta una sèrie de conflictes entre els defensors del 

medi ambient. Aquest últims, i durant els darrers anys, han publicat un continu de 

crítiques relacionades amb la destrucció de les àrees afectades pel procés. 

 

Si ens remuntem al 1992, cal destacar la inclusió de la Vall d’Àrreu dins l’espai d’Alt 

Àneu, tal com estableix el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). L’objecte d’aquest és 

“... la delimitació i l’establiment de les determinacions necessàries per a la protecció 

bàsica dels espais naturals la conservació dels quals es considera necessari 

d’assegurar, d’acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, 

didàctics i recreatius que posseeixen”. Tenint en compte aquesta descripció, és obvi 

que l’objecte del PEIN és incompatible amb el projecte d’ampliació de l’estació. A més, 

la fitxa del PEIN estableix d’Alt Àneu: “Espai que acull una de les millors mostres de la 

fauna pirinenca; el bon estat de conservació de les formacions forestals altimontanes i 

subalpines afavoreix la presència dels grans mamífers, mentre que la qualitat de les 

aigües i el bon estat de les riberes acullen una rellevant fauna. També s’ha de 

remarcar el gran interès geomorfològic del relleu originat per l’acció glacial del 

quaternari sobre-excavacions, circs, estanys i estanyols”. Així mateix, el document no 

contempla en cap cas la possible instal·lació d’unes pistes d’esquí. 

                                                 
4
 Parc Nacional d’Aigüestortes: únic parc nacional a Catalunya. 
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Al desembre del 1998 es va aprovar, inicialment, el Pla Especial de delimitació 

definitiva de l’Espai Alt Àneu, que inclou clarament la vall d’Àrreu. 

Addicionalment, i allunyant-nos de l’aspecte anterior, a finals del 1996 la Generalitat va 

aprovar el LIC5 “Pirineu de Lleida”, on la vall d’Àrreu està inclosa, i va transmetre la 

proposta al Ministerio de Medio Ambiente que la va incloure dins la resta d’espais de 

l’Estat proposats a la UE. Posteriorment, el LIC passaria a formar part de la Xarxa 

Natura 2000, on s’hauria de sotmetre als criteris de gestió i conservació previstes per 

la pròpia directiva. 

Diferents professors d’universitat han realitzat estudis que conclouen la inviabilitat 

ecològica del projecte de Baquèira. Aquests investigadors proposen l’estudi 

d’alternatives que disminueixin el grau de deteriorament de la zona per tal de 

conservar al màxim els valors naturals. 

Una altra crítica es refereix a una cessió del Patrimoni Natural del país a una empresa 

privada per part del Departament de Medi Ambient. El detractors del projecte entenen 

que aquesta institució cedeix els valors naturals per tal que els puguin destruir. 

La Plataforma pel Desenvolupament del Massís de Beret proposa una alternativa per 

minimitzar els danys que es puguin causar és la construcció d’un telecadira o 

telecabina, que connectaria el Pallars Sobirà a les actuals instal·lacions de Baquèira 

Beret per la vall de la Bonaigua. A més, també es té en ment la construcció de dos 

aparcaments que permetrien salvar la part alta del port de la Bonaigua. Paral·lelament, 

l’administració ha de promoure instruments de desenvolupament i promoció 

econòmica per les àrees de muntanya que efectivament siguin sostenibles i es basin 

en els recursos naturals i paisatgístics propis.  

La campanya ha rebut un gran suport social per part d’associacions, entitats i 

persones a títol individual. Cal destacar les més de 22000 signatures recollides i les 

més de 500 al·legacions presentades al projecte. 

 

7.2.1. Xarxa 2000 

La Directiva d’Hàbitats ha creat una xarxa ecològica de zones d’especial interès 

natural i que, per tant, han de ser protegides, anomenada Natura 2000. Aquest grup 

consta de dos tipus d’espais protegits: les Zones Especials de Conservació (ZEC), 

designades segons els criteris de la Directiva d’Hàbitats i les Zones d’Especial 

Protecció per a les Aus (ZEPA).  Un espai inclòs a la Xarxa Natura 2000 ha de tenir les 

característiques d’un dels dos tipus d’espais o de tots dos tipus alhora. 

                                                 
5
 LIC: l’explicació es troba en el document anomenat Xarxa Natura 2000. 
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Per tal que els diferents espais puguin integrar-se en aquest programa de protecció, 

primerament, cal qualificar-los des de l’Estat on es troben com a Lloc d’Interès 

Comunitari (LIC) i, seguidament, veure si són acceptats a la Xarxa Natura 2000 i 

adoptar la denominació de ZEC o ZEPA. 

L’objectiu principal d’aquesta xarxa és garantir el manteniment d’un estat favorable 

dels hàbitats i assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i hàbitats 

amenaçats d’Europa, ajudant a frenar la pèrdua de biodiversitat que es pot ocasionar 

per l’impacte de les activitats humanes.  

Es considera que un hàbitat es troba en un estat de conservació favorable si es donen 

les tres característiques següents: 

- La seva àrea de distribució natural i les superfícies de l’hàbitat d’aquesta àrea 

han de ser estables o trobar-se en augment. 

- L’estructura i funcions específiques necessàries per al manteniment de l’espai 

a llarg termini han d’existir i poder seguir existint en un futur. 

- L’estat de conservació de les seves espècies característiques ha de ser 

favorable. 

Pel que fa al finançament dels projectes de conservació desenvolupats per la Xarxa 

Natura 2000, normalment s’obtenen recursos tant de la Unió Europea com del país on 

es troba l’espai protegit. Els recursos es deriven de la financiació nacional dedicada a 

projectes mediambientals, dels fons propis de Natura 2000 en el marc dels projectes 

de contractes Estat – Regió i del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola 

(FEOGA). 

Pel que fa a la Xarxa Natura 2000, a l’Estat espanyol es troben quatre regions 

biogeogràfiques que són l’alpina, que abasta gran part dels Pirineus, la zona atlàntica 

situada principalment a Cantàbria, la regió mediterrània i una part de l’espai 

macaronèsic de les Illes Canàries. Aquestes quatre zones han estat proposades per 

les Comunitats Autònomes a la Direcció general de Medi Natural i Política Forestal, 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Aquestes regions han estat aprovades 

per la Comissió en diferents anys. 

A continuació es detalla un quadre resum amb informació de les zones integrades dins 

de la Xarxa Natura 2000 amb les dades més recents trobades, de l’agost de 2007. 
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Número de ZEPA Superfície terrestre ZEPA (ha)

562 9.487.991,69

% territori Superfície marina ZEPA (ha)

18,73 223.158,42

Superfície Total ZEPA (ha)

9.711.150,11  
      Quadre 7.1. Font d’informació: gencat 

 

Número de LIC Superfície terrestre LIC (ha)

1.434 11.590.726,11

% territori Superfície marina LIC (ha)

22,88 780.869,37

Superfície total LIC (ha)

12.371.595,48  
                   Quadre 7.2. Font d’informació: gencat 

Pel que fa a la zona que ens interessa per aquest treball, cal dir que la Vall d’Àneu, 

integrada dins de la regió biogeogràfica alpina, va ser adoptada dins la llista de Llocs 

d’Importància Comunitària dins la regió anomenada Alt Aran. 

 

7.3 Problemes legals 

Deixant de banda el problemes mediambientals que pot provocar aquesta ampliació, 

cal tenir en compte que el projecte també presenta conflictes legals, tant relacionats 

amb aquest projecte com en altres aspectes.  

Si ens remuntem a l’any 2003 podem observar que l’estació d’esquí ja plantejava una 

sèrie de problemes que s’han anat succeint. Durant aquell període, l’Agència Catalana 

de l’Aigua, que depèn de la Generalitat de Catalunya, els va ordenar que paralitzessin 

la construcció d’una canonada de set quilòmetres amb la qual s’enllaçaria el riu Forcall 

i el llac del Clot de l’Ós, des de on s’extreu l’aigua per fabricar neu artificial. Aquesta 

aigua serviria més endavant per les pistes que s’obririen amb l’ampliació al Pallars 

Sobirà. L’autorització de la concessió d’aigua i l’obertura de rases en zones pròximes a 

les lleres del riu, han de ser permeses per la Confederació Hidrogràfica de l’Abret. Tot i 

això, l’ajuntament de Naut Aran els va concedir un permís provisional, que va ser motiu 

d’acusacions per part de IPCENA. Aquests insinuaven que l’ajuntament s’emportava 

beneficis mitjançant arrendaments de terrenys comunals per les pistes i, per aquesta 

raó, convidava al Departament d’Urbanisme a demostrar la il·legalitat de l’actuació de 

l’empresa i a sancionar-la tenint en compte els beneficis obtinguts durant els quatre 

anys d’activitat il·legal. 
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Més endavant, al 2005, la Direcció General de Medi Ambient de l’Executiu comunitari 

de la Unió Europea va decidir obrir, formalment, un procediment d’infracció de dret 

comunitari a l’Estat Espanyol. L’objecte d’aquest expedient era el projecte d’ampliació 

de les pistes d’esquí de Baquèira Beret al Pallars Sobirà. La UE considerava que el 

projecte no respectava les normes europees relacionades amb la protecció del medi 

ambient i que no s’havien realitzat les avaluacions pertinents. En la seva defensa, 

fonts de Baquèira al·legaven que el projecte d’ampliació “va ser aprovat complint tota 

la normativa vigent”. 

 

Aquest mateix any, un jutge de Rubí va reduir a la meitat la zona d’ampliació de les 

pistes al Pallars Sobirà. Aquest fet es va donar a causa d’una insolvència en el 

pagament d’un terreny, el propietari no va rebre el que s’havia pactat en el contracte 

de compravenda. Així doncs, l’estació va haver de tornar al propietari la finca que 

ocupava més de la meitat de les hectàrees del pla especial aprovat per la Generalitat. 

L’estació va demanar l’anul·lació del contracte a l’estimar que la propietat de les 

finques no estava clara i que hi havia un risc de reclamacions de tercers. El propietari 

del terreny, representat pel bufet Garrigues, ha assegurat que Baquèira Beret era 

coneixedora, des d’un bon començament, de les particulars circumstàncies. El procés 

ha acabat en l’actual litigi, després dels nombrosos desacords, en el qual l’estació ha 

de tornar totes les finques al propietari, assumir els costos del procés judicial i 

retornant el diners que va abonar inicialment.   

 

Uns mesos més tard, la Vall d’Arreu va ser descatalogada de la xarxa europea 

d’espais naturals per facilitar l’expansió de les pistes. La Comissió Europea destaca 

que la desprotecció de la vall es va fer “amb abstracció de tota consideració científica”. 

La Comissió obre un expedient a la Generalitat, convençuda de que en el projecte s’hi 

va produir una vulneració de les directives sobre impacte ambiental i protecció de les 

aus i els hàbitats, especialment per garantir la supervivència de l’ós. El procés 

d’infracció, que va ser obert tres anys abans, va seguir avançant quan la Comissió va 

enviar una carta d’emplaçament perquè el govern presentés els seus descàrrecs per 

tal d’evitar l’ultima fase judicial. Amb aquesta carta es pretenia acusar i censurar a la 

Generalitat per deixar perdre un paratge de gran valor natural, sense el qual deixava 

incomplet el catàleg europeu de zones alpins aprovat per la UE en el 2004. La 

Comissió estava convençuda que el Govern anterior havia desplaçat la zona de la 
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llista provisional de la Xarxa Natura 20006 en la qual estava inclosa, per tal d’eliminar 

els possibles obstacles i així facilitar el projecte d’ampliació. La resolució comunitària 

va establir que Catalunya hauria d’incloure més espais per protegir, i emfatitza que el 

catàleg alpí de la Xarxa Natura 2000, aprovat per la UE en el 2004, està incomplet 

sense els hàbitats i espècies presents en aquesta zona. 

 

7.4  És solvent el projecte? 

Un cop ens hem entrevistat amb Josep Albons7 podem afirmar que l’estat actual en el 

que es troba el projecte d’ampliació és d’inactivitat. És a dir, està parat. 

De moment, independentment dels problemes mediambientals i legals amb els que 

hem vist que s’ha d’afrontar, a l’estació no li interessa invertir en el projecte d’ampliació. 

Aquest projecte té uns costos molt elevats i “en l’any en el que estem, amb la situació 

econòmica actual, no tenim intenció d’avançar cap a aquest sentit”, deia Albons. 

L’estratègia a seguir avui per avui és la de centrar-se en les instal·lacions actuals i 

millorar-les, evolucionar invertint tots els esforços en modernitzar l’estació. 

No obstant el projecte no està cancel·lat, sinó tan sols aplaçat, i es pretén que d’aquí 

una o dues temporades, quan les coses vagin millor, segueixi endavant. 

Abans d’entrevistar-nos amb  el senyor Albons, creiem que el projecte d’ampliació, de 

la mateixa manera que tota l’estació, depenia del sector immobiliari. En conseqüència, 

la nostra hipòtesi sostenia que aquest projecte estava aturat a causa de la crisi del 

sector immobiliari i que no hi havia expectatives d’inversió ni de creació hotelera a la 

Vall d’Àneu.  

No obstant, i per sorpresa nostra, segons el director de l’oficina de Barcelona, “el fet de 

que el projecte d’ampliació estigui parat no té res a veure amb el sector immobiliari, ja 

que Baquèira és només una estació d’esquí, una muntanya amb neu, remuntadors i 

alguna que altre cafeteria, res més”. 

                                                 
6 Explicat el document anomenat “Xarxa Natura 2000”. 
7
 Director de l’oficina de Baquèíra Beret a Barcelona. 
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8.  CONCLUSIONS 

 

Durant la realització d’aquest treball hem anat extraient conclusions que feien 

referència a les diferents hipòtesis plantejades al inici. Per poder arribar a aquests fins, 

primerament, vam haver de documentar-nos d’una manera general sobre la història i el 

funcionament de l’estació d’esquí i, poc a poc, anar aprofundint en certs aspectes 

concrets. 

Gràcies a tota la informació obtinguda i al procés de confecció del nostre estudi hem 

pogut obtenir el nostre objectiu principal, que estava relacionat amb el funcionament 

d’unes pistes d’esquí enfocat en l’àmbit econòmic i de gestió empresarial. Més 

concretament, podem afirmar que el manteniment d’aquestes pistes comporta una 

important despesa i un cert grau de risc associats a l’estreta relació amb el factor 

climatològic. A més, emfatitzar que una empresa com aquesta manté una connexió 

amb diferents sectors d’una altra naturalesa com l’immobiliari, el turístic... 

Després de mostrar la part teòrica, hem cregut convenient fer un anàlisi extensiu en 

diversos àmbits fen ús dels coneixements adquirits al llarg de la nostra formació. Un 

exemple seria la idea de crear un nou preu del forfait a partir de les dades bàsiques de 

l’estació i dels supòsits econòmics relacionats amb l’elasticitat de la demanda. 

Cal esmentar que, com en tot treball que requereix informació vinculada a terceres 

persones, hem trobat algun que altre obstacle en la nostra recerca. El projecte 

d’ampliació de l’estació cap al Pallars Subirà ha quedat incomplert perquè nosaltres 

només podíem accedir a informació filtrada subjectivament per parts implicades en el 

conflicte derivat del projecte. Per aquesta raó, la conclusió extreta està basada en les 

dades obtingudes però utilitzant, també, la nostra intuïció. 

Per finalitzar, cal dir que el nostre treball està acotat en funció del temps que hem 

tingut i de l’optimització de tots els recursos amb els que comptàvem. No obstant, 

aquest estudi es podria ampliar, per exemple, en direcció a l’efecte econòmic que 

podria comportar a Baquèira Beret la construcció del nou aeroport a Lleida8. 

Per part nostre estem satisfetes amb el resultat obtingut. No només hem adquirit 

coneixements relacionats amb Baquèira, sinó que també hem millorat la nostra 

capacitat de cooperació i coordinació. 

  

 

                                                 
8
 El nou aeroport de Lleida, actualment en construcció, albergarà vols comercials de baix cost nacionals i 

a l’estranger.  
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10.  ANNEX 

 Balanç de situació 
                            

     Taula 1. Font d’informació: Memòria Baqueira Beret 2007-2008 

BAQUEIRA BERET, S.A.

Balance de Situación Importes en euros

ACTIVO a 30 Junio 2008 a 30 Junio 2007

   Inmovilizado 36.712.268,23 39.839.675,74

      Inmovilizaciones inmateriales (nota 6) 312.174,15 280.349,18

         Gastos desarrollo proyectos 734.958,50 734.958,50

         Concesiones, licencias y similares 346.396,34 346.396,34

         Aplicaciones informáticas 190.517,94 139.338,18

         Amortizaciones -959.698,63 -940.343,84

      Inmovilizaciones materiales (nota 7) 32.703.941,50 36.204.329,11

         Terrenos y construcciones 25.287.495,96 25.058.823,13

         Instalaciones técnicas y maquinaria 44.090.385,05 43.553.662,62

         Otras instalaciones, utillaje y   mobiliario 23.704.589,50 22.120.761,17

         Inmovilizaciones materiales en curso 2.965.484,32 3.234.745,50

         Otro inmovilizado 17.298.199,60 16.816.049,85

         Amortizaciones -80.642.212,93 -74.579.713,16

      Inmovilizaciones financieras (nota 8) 3.696.152,58 3.354.997,45

         Participaciones en empresas del grupo 2.625.764,63 2.621.689,50

         Cartera de valores a largo plazo 180,30 180,30

         Otros créditos 0,00 0,00

         Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 1.070.207,65 733.127,65

  

   Activo circulante 7.922.118,54 2.395.444,59

      Existencias (nota 9) 566.350,39 555.318,49

         Materias primas y otros aprovisionamientos 566.350,39 555.318,49

      Deudores 1.210.471,98 1.472.006,08

         Clientes por ventas y prestaciones de servicios 28.702,22 65.915,30

         Empresas del grupo, deudores 228.774,06 228.162,05

         Deudores varios 1.933,44 -1.513,31

         Personal 180.303,63 182.064,31

         Administraciones públicas 770.758,63 998.592,26

         Provisiones 0,00 -1.214,53

      Inversiones Financieras Temporales (nota 8) 5.000.000,00 0,00

         Cartera de valores a corto plazo 5.000.000,00 0,00

      Tesorería 650.352,01 123.501,72

      Ajustes por periodificación 494.944,16 244.618,30

TOTAL ACTIVO 44.634.386,77 42.235.120,33  
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Importes En euros

PASIVO a 30 Junio 2008 a 30 Junio 2007

   Fondos propios (nota 10) 37.242.964,50 35.345.648,87

      

      Capital suscrito 9.414.965,50 9.414.965,50

      Prima de emisión 2.750.961,39 2.750.961,39

      Reserva de revalorización 4.021.775,27 4.021.775,27

      Reservas 19.127.854,06 17.293.793,19

         Reserva Legal 1.883.031,02 1.883.031,02

         Otras reservas 17.244.823,04 15.410.762,17

      Resultados de ejercicios anteriores -1.557.609,12 -1.557.609,12

         Resultados negativos de ejercicios anteriores -1.557.609,12 -1.557.609,12

      Pérdidas y Ganancias 3.485.017,40 3.421.762,64

   Ingresos a distribuir en varios ejercicios       502.622,87 66.633,07

      Subvenciones de capital (11a) 502.622,87 66.633,07

      Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios (nota 11b) 0,00 0,00

 

   Provisiones para riesgos y gastos (nota 12) 962.320,00 625.240,00

      Otras provisiones 962.320,00 625.240,00

   Acreedores a Corto Plazo 5.926.479,40 6.197.598,39

      Deudas con entidades de crédito 

      Deudas con empresas del grupo y asociadas (nota 14) 2.403.647,02 2.357.308,16

         Deudas con empresas del grupo 2.403.647,02 2.357.308,16

      Acreedores comerciales 945.867,86 938.636,20

         Deudas por compras o prestaciones de servicios 945.867,86 938.636,20

      Otras deudas no comerciales (nota 15) 2.576.964,52 2.111.947,03

         Administraciones públicas 1.895.150,89 2.111.947,03

        Remuneraciones pendientes de pago 681.813,63

      Ajustes por periodificación 0,00 789.707,00

TOTAL PASIVO 44.634.386,77 42.235.120,33  
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 Compte de pèrdues i guanys      
Taula 2. font d’informació: Memòria Baqueira Beret 2007-2008 

Cuenta de pérdidas y ganancias Importes  en euros 

Gastos 2007/2008 2006/2007 

Aprovisionamientos 629.767,63 491.052,05 

   Materias primas y otros productos consumibles  629.767,63 491.052,05 

Gastos de personal   8.381.545,94 7.133.743,36 

   Sueldos, salarios y asimilados 5.588.403,01 4.905.311,22 

   Cargas sociales 2.793.142,93 2.228.432,14 

Dotaciones para el inmovilizado 6.281.295,37 6.514.921,19 

Variaciones de las provisiones de tráfico 0,00 1.214,53 

Otros gastos de explotación 7.786.427,26 7.670.556,93 

   Servicios exteriores 5.687.919,12 5.855.234,35 

   Tributos 1.364.028,76 990.972,65 

   Otros gastos de gestión corriente 734.479,38 824.349,93 

BENEFICIOS DE EXPLOTACION 3.201.737,85   

Gastos financieros 64.940,88 15.864,54 

   Por deudas con terceros y gastos asimilados 64.940,88 15.864,54 

Variación de las provisiones de inversiones financieras -4.075,13 0,00 

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 1.043.592,79 3.004.361,04 

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 4.245.330,64 424.809,88 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 50.000,00 3.816,92 

Gastos extraordinarios (nota 17) 10.043,00 0,00 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 

378.615,00 4.952.530,29 

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 

    

4.623.945,64 5.377.340,17 

Impuesto sobre sociedades 1.138.928,24 1.955.577,53 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.485.017,40 3.421.762,64 

 
 

 Importes  en euros 

Ingresos 2007/2008 2006/2007 

Importe Neto de la cifra de negocios (nota 17) 24.126.283,23 17.700.377,86 

Ventas 24.126.283,23 17.700.377,86 

Otros ingresos de explotación 2.154.490,82 1.531.559,04 

Ingresos accesorios de gestión corriente 1.989.920,16 1.478.206,43 

   Subvenciones 164.570,66 53.352,61 

PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN   2.579.551,16 

Ingresos de participaciones en capital 950.000,00 2.950.000,00 

   En empresas del grupo 950.000,00 2.950.000,00 

Otros intereses e ingresos asimilados 154.458,54 70.225,58 

   Otros intereses 154.458,54 70.225,58 

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS     

PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS     

Beneficios en enajenación del inmovilizado 438.658,00 0,00 

Ingresos extraordinarios (nota 17) 0,00 4.956.347,21 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS     

PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS     
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   Serveis prestats per Baqueira Beret, S.A. a les seves filials: 

 
Taula 3. Font d’informació: Memòria Baqueira Beret 2007-2008 

Hoteles Valle de Aran, S.A.U. 2007/2008 2006/2007

Alquiler cafeterías 860.867,91 654.053,79

Servicios Administración 142.070,00 138.300,00

Servicios varios 120.382,67 119.606,60

total 1.123.320,58 911.960,39  
Viajes Baqueira Beret, S.A.U. 2007/2008 2006/2007

Remontes 4.475.921,00 3.288.069,80

Stadium Slalom 104.540,90 75.874,76

Servicios concertados 850.316,00 789.280,10

Apartarent 906.771,00 605.067,75

Servicios Administración 82.400,00 80.000,00

Ski Service 140.221,06 81.585,01

Total 6.560.169,96 4.919.877,42

Aranesa de Ràdio i Televisió, S.A.U. 2007/2008 2006/2007

Servicios concertados 29.520,00 28.800,00

Otros 1.198,38 730,58

Total 30.718,38 29.530,58

EURL Voyages Baqueira Beret 2007/2008 2006/2007

Remontes 121.205,61 110.100,21

Sky Service 128,00 0,00

Servicios de Administración 31.500,00 30.000,00

Total 152.833,61 140.100,21  
       

 

 Serveis prestats de les filials a Baqueira Beret, S.A.: 

 
Taula 4. Font d’informació: Memòria Baqueira Beret 2007-2008 

Hoteles Valle de Aran S.A.U. 2007/2008 2006/2007

Servicios Diversos 14.769,64 20.496,82

total 14.769,64 20.496,82

Aranesa de Radio i Televisió, S.A.U.

Servicios Concertados 45.300,00 44.200,00

total 45.300,00 44.200,00

Sorpe Bonaigua, S.A.U.

Servicios Concertados 0,00 9.500,00

total 0,00 9.500,00

Hoteles Nevados, S.A.U.

Servicios Concertados 0,00 1.500,00

total 0,00 1.500,00  
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 Preu dels forfaits:  
   
     Taula 5. Font d’informació: elaboració pròpia 

preu forfait     

Temporada Baqueira-Beret Taxa variació dels forfaits(s/any anterior) 

2003-2004 35   

2004-2005 37 5,71 

2005-2006 39 5,4 

2006-2007 40,5 3,85 

2007-2008 42 3,7 

2008-2009 44 4,8 

     

       Taula 6. Font d’informació: elaboració pròpia 

Temporada 

nº 

esquiadors 

% sobre l’any 

anterior 

Dies 

obert 

Precipitacions 

1800 (cm) 

Variació 

precipitacions(base 

02-03) 

2003-2004 682608 -4,7 142 986 3,2 

2004-2005 786621 15,2 128 1000 4,7 

2005-2006 726464 -7,6 149 573 -40,0 

2006-2007 444730 -38,8 122 462 -51,6 

2007-2008 602543 35,5 128 522 -45,3 

2008-2009 800000 32,8 142 1115 16,75 

 

Taula 7. Font d’informació: INE i elaboració pròpia 

Any Variació IPC (base 2006) Taxa variació dels forfaits 

2003 3,033 6.1 

2004 3,025 5,71 

2005 3,36 5,4 

2006 2,86 3,85 

2007 2,78 3,7 

2008 4,09 4,8 

 
       Taula 8. Font d’informació: elaboració pròpia 

temporada/estació 

Baqueira 

Beret 

La 

Molina Masella Espot 

Port-

Ainé Boí taull 

2008-2009 44 36 38 34 34 34 

km esquiables 108 50 68 23,5 32,5 45,3 

Cost unitària/km 0,407407407 0,72 0,55882353 1,446809 1,046154 0,750552 

 
Temporada/estació Port del 

Compte 

Tavascan Vall de Núria Vallter2000 

2008-2009 32 22 16,4 30 

Km esquiables 40,7 5 6,9 12 

Cost unitari/km 0,786241 4,4 2,376812 2,5 
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 Ocupació hotelera 
 
Temporada 2008-2009     Taula 9. Font d’informació: INE   

 residents Espanya    

 mar-09 feb-09 ene-09 dic-08 nov-08 

Naut Aran 6138 7663 8262 9921 0 

Vielha 12159 8892 11154 16809 3839 

 Pernoctacions    

 20613 26879 37111 32005 0 

 31241 28757 36053 52076 9443 

 residents estranger    

Naut Aran 2234 3362 1088 893 0 

Vielha 3144 3968 2679 1781 502 

 Pernoctacions    

 7715 13669 3472 2822 0 

 6772 15848 6667 3752 726 

 

 

Temporada 2007-2008 

 residents espanyols     

 abr-08 mar-08 feb-08 ene-08 dic-07 nov-07 

Naut Aran 0 10309 9619 10626 9840 0 

Vielha 4597 15976 14650 16468 12800 4176 

 Pernoctacions     

 0 32079 32151 41800 28570 0 

 9956 47811 39023 51795 41686 10093 

 residents estrangers     

 abr-08 mar-08 feb-08 ene-08 dic-07 nov-07 

Naut Aran 0 3110 2891 1788 337 0 

Vielha 593 2144 3217 2721 841 464 

 Pernoctacions     

 0 13563 10949 4738 838 0 

 1247 7386 10209 6409 1891 561 
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Temporada 2006-2007 

 residents espanyols     

 abr-07 mar-07 feb-07 ene-07 dic-06 nov-06 

Naut Aran 3421 8842 7355 5689 6711 0 

Vielha 9883 11617 9346 9158 8970 3739 

 Pernoctacions     

 10652 27088 26514 23652 19597 0 

 28539 29160 28391 25107 29149 8597 

 residents estrangers     

 abr-07 mar-07 feb-07 ene-07 dic-06 nov-06 

Naut Aran 146 2620 3960 840 518 0 

Vielha 863 1656 3502 1703 937 328 

 Pernoctacions     

 839 11580 14637 3527 1526 0 

 2251 4478 13910 3990 2533 472 

 

Comparativa de la ocupació hotelera d’aquesta temporada en base de la temporada 

2007-2008. 

    Taula 10. Font d’informació: INE  (elaboració pròpia) 

taxes de 

variació Pernoctacions    

 novembre desembre gener febrer març 

Naut Aran 

(estrangers) 0 2,36754177 -0,26720135 0,24842451 -0,43117304 

Vielha 

(estrangers) 0,29411765 0,98413538 0,04025589 0,55235576 -0,08313025 

Naut 

Aran(residents) 0 0,12023101 -0,11217703 -0,16397624 -0,35743009 

Vielha(residents) -0,06440107 0,24924435 -0,30392895 -0,26307562 -0,34657296 

 Viatgers     

 novembre desembre gener febrer març 

Naut 

Aran(residents) 0 0,00823171 -0,22247318 -0,20334754 -0,40459792 

Vielha(residents) -0,08069923 0,31320313 -0,32268642 -0,39303754 -0,23892088 

Naut 

Aran(estrangers) 0 1,64985163 -0,39149888 0,16291941 -0,28167203 

Vielha 

(estrangers) 0,08189655 1,117717 -0,0154355 0,23344731 0,46641791 
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Comparativa de l’ocupació hotelera segons les temporades (en base temporada 05-06) 

 

   Taula 11. Font d’informació: INE.  (elaboració pròpia) 

 

pernoct. 06-

07 

pernoct. 07-

08 

Pernoct. 08-

09 

Naut Aran(estrangers) -0,28087346 -0,326136618 -0,380111982 

Vielha (estrangers) -0,272827746 -0,271012052 -0,111494132 

Naut Aran(residents) -0,349656991 -0,18573278 -0,294575988 

Vielha(residents) -0,200610774 0,075369926 -0,154308961 

 

 viatg.06-07 viatg. 07-08 Viatg. 08-09 

Naut Aran(estrangers) -0,35219 -0,34883 -0,39282 

Vielha (estrangers) -0,40336 -0,33758 -0,19859 

Naut Aran(residents) -0,28738 -0,10096 -0,28814 

Vielha(residents) -0,10003 0,172352 -0,09764 

 

 

 

 


