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RESUM 

El present projecte desenvolupa el Pla d’Autoprotecció de l’estació d’esquí de Port Ainé, situada a la 

Estació de Muntanya, 25594 Rialp (Lleida).  

Es redacta amb la finalitat de complir la normativa actual i crear una eficient organització interna de 

l’estació d’esquí que permeti, mitjançant un conjunt de mesures preestablertes, evitar que hi hagi un 

accident o sinistre, o bé minimitzar les conseqüències en cas de que es produeixi. 

Aquest pla d'autoprotecció preestablirà i configurarà una organització capacitada que activarà el pla 

d'alarma i el pla d'actuació per a cada escenari d’emergència i per a cadascun dels equips i portarà a 

terme el pla d'evacuació que s'estableixi. 

Aquesta organització actuarà de forma progressiva i gradual en funció de la importància i gravetat 

del sinistre o accident, des de l'actuació localitzada o conat d'emergència fins a l'actuació general o 

emergència general. 

El projecte s’estructura en quatre documents bàsics:  

 Al primer es descriu detalladament el funcionament i les instal·lacions de l’activitat 

que permet realitzar un inventari i anàlisi de les possibles situacions de risc. 

 Al segon document, es llisten els mitjans de protecció de que disposa l’estació per 

fer front a qualsevol anomalia. 

 El tercer document és el manual d’actuació on es defineixen les accions a realitzar 

en les situacions d’emergència previstes donant resposta a les preguntes: Què es fa? 

Qui ho fa? Quan ho fa? Com es fa? I On es fa? 

 L’últim document inclou la metodologia d’implantació del pla, així com el protocol de 

manteniment i l’actualització del mateix. 

S’ inclou un estudi de sostenibilitat que preveu i avalua els efectes que provoca la execució del 

projecte sobre el medi, així com un pressupost del cost de la realització del present document i de la 

implantació i manteniment del pla d’autoprotecció.  

Per a la redacció del present Pla d’Autoprotecció s’han seguit les condicions establertes al Decret 

82/2010 de 29 de Juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 

d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Per la justificació en matèria de prevenció 

d’incendis s’ha aplicat el RD 314/2006 i posteriors modificacions, en contret el document bàsic CTE 

DB SI – Seguretat en cas d’incendi, i el RD 2267/2004 pel que s’aprova el Reglament de Seguretat 

Contra Incendis als Establiments Industrials.  
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PREFACI 

ORIGEN DEL PROJECTE 

La realització d’aquest projecte està subjecta a donar compliment al Decret 82/2010 de 29 de Juny, 

pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.  

D’acord amb aquesta normativa, l’activitat de l’estació d’esquí està classificada de la següent 

manera: 

Annex I 

Grup A: Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil  
Punt 2: Activitats sense reglamentació sectorial específica  
Lletra i : Altres activitats: estacions esquí  

Segons aquesta classificació, Port Ainé està obligada al compliment de la realització d’un Pla 

d’Autoprotecció. 

MOTIVACIÓ 

La idea de triar aquest projecte ha sorgit de la oportunitat de tenir accés a al món de l’esquí ja que 

estic treballant en una empresa que es dedica, en part, a fer projectes tècnics d’enginyeria a les 

estacions d’esquí.  

Aquest fet em permet fer un treball sobre un cas real, al qual puc tenir accés a la informació 

necessària i visitar les instal·lacions, juntament amb una motivació personal  important. 

Per altra banda, el projecte em permetrà veure l’aplicació de l’enginyeria en un àmbit poc habitual 

com és el mon de la neu, a demés d’aprofundir i conèixer tots els aspectes que el projecte inclourà.  

ANTECEDENTS 

L’estació d’esquí de Port Ainé està situada al  municipi de Rialp, a la comarca del Pallars Sobirà. Va 

obrir les seves portes el 21 de gener de 1985. Aleshores l’estació comptava només amb 24 pistes, 

amb un total de 29 quilòmetres esquiables, i 4 remuntadors mecànics.  

Actualment, Port Ainé compta amb 22 pistes que suposen 32 quilòmetres esquiables i 8 

remuntadors compresos entre la cota 1650 m i 2440 m. Està orientada al nord, fet que garanteix la 

permanència de la neu durant un període de temps més llarg. [WWW.GRANPALLARS.COM] 

L’evolució de l’estació durant aquests vint i cinc anys ha estat constant, destacant: 
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 La creació d’una xarxa de neu artificial que ha permès ampliar la temporada d’esquí i 

donar continuïtat a l’activitat. Actualment disposa de 126 canons i 11,5 km de pistes 

innivades. 

 La construcció de la carretera que va de la cota 1.650 a la 2.000, donant accés a un 

nou hotel ubicat a la cota 2.000, el que el situa com l’hotel més alt dels Pirineus. 

 L’ampliació d’infraestructures: S’han instal·lat nous remuntadors  

 L’ampliació de serveis: compta amb múltiples cafeteries, pàrquing, escola d’esquí i 

snow, zona Freestyle (salts, acrobàcies...) i parc infantil. 

REQUERIMENTS PREVIS 

Per la elaboració d’aquest projecte s’han tingut en compte els següents criteris: 

 Al tractar-se d’una activitat que es realitza a l’aire lliure, ha sigut difícil fer una valoració 

ponderada dels riscos, que s’ha pogut recolzar en la gran experiència i l’historial dels 

accidents i incidents registrats a l’estació.  

 La nova estructura dels equips d’actuació en emergències s’ha basat en la preexistent que 

funciona a l’estació, introduint unes designacions i un lèxic pels càrrecs imposats per la 

normativa. 

 Els mètodes d’actuació en accident que es disposaven a l’estació s’han considerat molt 

adients i per això s’ha millorat la seva interpretació mitjançant les fitxes d’intervenció i els 

diagrames d’actuació simultània (consensuat amb els seus tècnics).  

 Encara que el tema dels incendis no és prioritari en quant a freqüència i gravetat, donades 

les condicions ambientals, s’ha previst una informació i formació per tots els empleats de 

l’estació.  
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INTRODUCCIÓ 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L’objectiu principal del present projecte és la realització del Pla d’Autoprotecció de l’estació d’esquí 

de Port Ainé. Amb la redacció d’aquest document es pretén: 

 Conèixer els edificis i les seves instal·lacions, la perillositat dels diferents sectors, els mitjans 

de protecció disponibles, les mancances detectades segons normativa vigent i les necessitats 

que han de ser ateses prioritàriament. 

 Garantir la fiabilitat de tots els mitjans de protecció i instal·lacions. 

 Facilitar la intervenció dels serveis de prevenció, extinció, salvament i assistència exteriors. 

 Prevenir les emergències, evitant les seves causes. 

 Disposar de personal organitzat, format i ensinistrat, a fi i efecte de garantir rapidesa i 

eficàcia en les accions a emprendre per al control de les emergències. 

 Mantenir formats als responsables i usuaris de l’estació d’esquí de com han d’actuar davant 

d’una emergència i en condicions normals per a la seva prevenció. 

Per altra banda s’adaptarà l’activitat a la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis. 

ABAST DEL PROJECTE 

L’abast del present document és la realització del Pla d’Autoprotecció a l’estació d’esquí de Port Ainé. 

Inclou l’estudi  i anàlisi del conjunt d’infraestructures, serveis i instal·lacions que es duen a terme 

durant la temporada d’hivern. Les activitats d’estiu que es realitzin a l’estació resten excloses 

d’aquest projecte.  

La memòria s’estructura en quatre documents: 

 Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 

 Document 2:Inventari i descripció dels mitjans d’autoprotecció 

 Document 3: Manual d’actuació 

 Document 4: Implantació, manteniment i actualització. 

El projecte inclou en un annex l’estudi de les mesures de protecció contra incendis de l’activitat que 

dona compliment a la normativa vigent. 

MARC NORMATIU 

Per a la realització del present Pla d’Autoprotecció es segueix les condicions establertes al Decret 

82/2010 de 29 de Juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 

d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
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El present Pla d’Autoprotecció s’ha redactat aplicant la legislació, normatives i directrius següents: 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació, 

i posteriors modificacions. 

 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats i infraestructures. 

 Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 

Seguretat Contra Incendi als Establiments Industrials (RSCIEI). 

 Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre pel que s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. 

 Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut als llocs de treball. 

 Llei 11/2009, de 6 de Juliol de regulació administrativa dels espectacles públics. 

 Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques. 
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DOCUMENT 1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 
INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC. 

1.1 IDENTIFICACIÓ  

1.1.1 INSTAL·LACIÓ 
Nom:    ESTACIÓ D’ESQUÍ I MUNTANYA DE PORT AINÉ 
Adreça:   Estació de Muntanya, 25594 Rialp (Lleida) 
Telèfons:   973 621604/ 973 621608 
Fax:   973 6617630  
Persona contacte: Xavier Bigordà 

1.1.2 TITULAR DE L’ACTIVITAT 
Titular de l’activitat: INSTITUT CATALÀ DE FINANCES – ICF 
NIF:   Q  5855055-I 
Adreça Postal:   Avda. De les Corts Catalanes 635- 6º, 08010 Barcelona 
Telèfons:   93 3418410   
Fax:   93 4813787   
Persona contacte:  Jordi Molina 

1.1.3 EMPRESA QUE GESTIONA L’ACTIVITAT 
Empresa:  GRAN PALLARS, S.L 
NIF:   B 25655267 
Adreça Postal:   Ctra. Entre Sort i Rialp s/n, 25594 Rialp (Lleida) 
Telèfons:   973621139/ 973621584  
Fax:   973621457  
Persona contacte:  Jordi Molina 

1.1.4 DIRECTOR DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ I DEL PLA D’ACTUACIÓ EN 
EMERGÈNCIA 

Pla d’autoprotecció: 

Director/a:   Jordi Molina 
Càrrec:   Director Executiu Gran Pallars 
Direcció:   Ctra. Entre Sort i Rialp s/n, 25594 Rialp (Lleida) 
Telèfon:   973621139/ 973621584 
e-mail:   jordi@granpallars.com 

Pla d’actuació en cas d’emergència: 

Director/a:  Xavier Bigordà 
Càrrec:   Cap d’explotació Port Ainé 
Direcció:  Estació de Muntanya, 25594 Rialp (Lleida) 
   Oficines Hotel Portainé 2000 
Telèfon:  973 621604/ 973 621608 
618164143 
Correu electrònic: xavier@granpallars.com  
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1.2 EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 

1.2.1 EMPLAÇAMENT 

Direcció:  Estació de Muntanya  

    25594,  Rialp (LLEIDA) 

Coordenades UTM:  

Xmax:    354.500 
Xmin:     351.500 

Ymax:  4.700.000 
Ymin:   4.696.500 

La situació es detalla als plànols adjunts. 

1.2.2 DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN 

L’estació d’esquí de Port-Ainé, localitzada al terme municipal de Rialp (Pallars Sobirà) està situada en 

una zona d’alta muntanya, amb alçades situades entre els 1.600 i els 2.450 m. 

Destacar, en aquest sentit, que en l’àmbit més proper a l’actuació projectada no s’ha localitzat cap 

element inclòs en l’inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya (geozona, geòtop...). 

Hidrològicament, i en terme generals, l’àmbit d’estudi forma part de la conca de la Noguera 

Pallaresa. Més concretament, però, la capçalera del barranc dels Clots, pertany a la conca del riu de 

Santa Magdalena.  

Indicar, igualment, que en l’àmbit més proper a la zona d’estudi tampoc s’ha localitzat cap espai 

inclòs en l’inventari de zones humides de Catalunya ni cap aqüífer protegit. 

Des del punt de vista de la vegetació a les parts baixes de l’estació destaca la presència de boscos 

perennes de pi negre, mentre que a les cotes més altes els matollars alpins i boreals són les 

formacions predominants.  

En quant a la fauna algunes de les espècies més característiques d’aquesta zona d’alta muntanya 

són el gall fer, l’àguila daurada, el trencalòs, la perdiu blanca, l’isard, l’ermini, la truita, l’almesquera, 

el tritó pirinenc...   

D’altra banda, i en relació als principals elements naturals protegits situats a l’àmbit d’estudi, a més 

dels citats hàbitats d’interès comunitari, aquests són els següents: 

 Un espai inclòs en la Xarxa Natura 2000: el corresponent al Lloc d’importància comunitària 
(LIC) i la Zona d’especial protecció per les aus (ZEPA) de l’Alt Pallars. [ESTUDI D’IMPACTE 
AMBIENTAL DE PORT AINÉ, SABOREDO 2009] 
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1.3 ACCESSIBILITAT 

1.3.1 XARXA DE VIES DE COMUNICACIÓ 

En cotxe: L’estació té accés directe a la cota 1.600m i a la 2.000m mitjançant la carretera de 

Beraní a Port-Ainé que s’agafa des de la comarcal C-13, entre Rialp i Llavorsí. 

En bus: Alsina Graells 

En tren: Renfe. (estació més propera La Pobla de Segur). 

En avió: Aeroport més proper Lleida – Alguaire(secundari) i Barcelona (principal). 

Als plànols adjunts es mostra amb detalls els accessos a l’estació. 

1.3.2 ACCÉS A L’ESTACIÓ 

L’accés al peu de l’estació (cota 1.600m) es realitza a través de la carretera de Beraní a Port Ainé 

que s’agafa des de la comarcal C-13, entre Rialp i Llavorsí. 

Des de la cota 1.600m hi ha un remuntador d’accés a la cota 2.100m i una carretera que arriba fins 

a la zona de l’hotel. 

1.3.3 ACCESSOS ALS RECINTES DE L’ESTACIÓ 

Els accessos als diferents edificis i instal·lacions de l’estació es realitzen a través de remuntadors, 

esquiant i amb vehicles adaptats a la neu (màquines trepitja neu i motos de neu).Quan no hi ha neu 

es possible accedir mitjançant pistes forestals. 

1.3.4 CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT PER L’AJUT EXTERIOR 

Les condicions d’accés dels mitjans de salvament a les pistes es pot realitzar en cotxe durant l’època 

d’estiu o amb motos de neu, helicòpter o esquiant durant la temporada d’esquí. 

1.4 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

1.4.1 ACTIVITATS QUE INCLOU EL PLA 

Aquest pla d’autoprotecció inclou les activitats que es realitzen a l’estació d’esquí durant la 

temporada d’hivern. Les activitats que es poden realitzar en aquesta estació són: esquí alpí i 

snowboard.  

A demés de les activitats d’esquí, l’estació d’ Esquí de Port Ainé disposa d’una sèrie de serveis 

addicionals que també s’inclouen en aquest PAU. Aquest són:  

Lloguer de material L’estació disposa de dos locals per al lloguer de material d’esquí, un a 

l’hotel i l’altre a la cafeteria els Clots de la cota 2100.  



Pàg. 18  PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ 

Memòria 

Escola d’esquí Servei de l’estació que proporciona als usuaris monitors per a la practica 

de les diferents modalitats de esquí, tant per perfeccionament com per a 

aprenentatge. 

Guarderia  

Centre mèdic L’estació ofereix una assistència sanitària que inclou el rescat i primer 

auxilis a les pistes, el trasllat i una primera assistència al centre mèdic de 

l’estació i el trasllat a l’hospital més proper sota el criteri del facultatiu. 

El centre mèdic està capacitat per a estabilitzar les lesions més freqüents 

en esquí i snowboard, així com també accidents laborals. També pot fer 

una avaluació mèdica de primera atenció en patologies comunes. 

Restaurants: Port Ainé disposa d’un Hotel amb cafeteria restaurant i allotjament situat a 

la cota 2000 i una cafeteria a la cota 2100 anomenada Els Clots. 

Lavabos públics Tots els edificis públics disposen de lavabos per als usuaris de l’estació. 

1.4.2 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

1.4.2.1 Distribució general – Superfícies 

L’activitat engloba 3.050.000m2 de superfície i es troba situada entre les cotes 1.600m i 2.450m. Les 

305Ha de superfície que ocupa estan distribuïdes segons les taules adjuntes a l’annex A. La 

distribució general tant de remuntadors, pistes com edificis de l’estació de Port Ainé es pot veure als 

plànols. 

1.4.2.2 Àrees de la instal·lació 

Donada la dimensió de l’estació, es considera una única zona, encara que es diferenciarà en: 

 La zona Pic de l’Orri 

 Zona L’olla 

 Zona debutants 

 Zona baixa 

1.4.2.3 Descripció dels edificis 

A l’annex A. es descriuen detalladament les característiques dels edificis. 

1.4.2.3.1 Edifici Sant Miquel 

Edifici situat a la cota 1.683m destinat a la venta de forfaits, vestuaris de personal de l’estació, 

caseta del conductor del telecadira Roní, lavabos i altres serveis de l’estació. 

1.4.2.3.2 Caseta de màquines 

Edifici de dues plantes situat a la cota 1.962m, al peu del telecadira desembragable de sis places Jet 

Cim, de 942m2 de superfície útil, destinat a taller de màquines, garatge de cadires del telesella 

desembragable Jet Cim , garatge de màquines. 
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1.4.2.3.3 Caseta aparcament cota 2.000m 

Edifici destinat a magatzem de material de l’estació. És una  caseta prefabricada de fusta d’una 

única planta de superfície 11,86 m2, situada a la cota 1.966m de l’estació. 

1.4.2.3.4 Caseta escola d’esquí 

Edifici destinat a treballs d’oficina i escola d’esquí. És una caseta d’una única planta de  35,02 m2 de 

superfície, situada a la cota 1.970m de l’estació. 

1.4.2.3.5 Hotel 

Hotel amb servei de bar – menjador que disposa de 72 habitacions amb capacitat per a 144 

persones allotjades, a demés de 12 habitacions pel personal.  

Està situat a la cota 1977m de l’estació i té 7.240,67m2 de superfície útil distribuïdes en sis plantes: 

soterrani, semisoterrani, baixa, primer pis, segon pis i sotacoberta. 

1.4.2.3.6 Caseta monitors 

Edifici d’una única planta de 12m2 de superfície, situada a la cota 1.980m , destinat a magatzem dels 

monitors de l’escola d’esquí i de l’estació. 

1.4.2.3.7 Cafeteria els Clots 

Edifici de tres plantes, situat a la cota 2.085m de l’estació i té 2.144,11 m2, de superfície distribuïda 

en tres plantes.  La planta baixa s’utilitza principalment com a taller i magatzem de les pistes d’esquí, 

encara que també disposa de una zona de guarda-esquís, uns lavabos públics. A la planta primera 

es on es troba el bar- cafeteria, el restaurant self-service, la cuina i uns lavabos públics adaptats. La 

segona planta és la seu de l’escola d’esquí. 

1.4.2.3.8 Caseta de bombes 

Edifici situat a la cota 2020m de l’estació i té 216,45 m2 de superfície on esta ubicada la maquinaria 

necessària per a la producció de neu artificial (bombes, compressors...). 

1.4.2.3.9 Caseta Clots 

Caseta destinada a magatzem del club d’esquí. Està situada a la cota 2083 m, i té una superfície de 

16 m2  en una única planta. 

1.4.2.3.10 Caseta l’Olla 

Caseta situada a la cota 2172m de l’estació de 10,85 m2 de superfície destinada a magatzem de 

materials de l’estació. 
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1.4.2.3.11 Caseta Snow 

Caseta situada a la cota 2175mde l’estació d’una única planta de 52,25 m2 de superfície destinada a 

magatzem del snowpark bàsicament, a demés d’altres materials de l’estació. 

1.4.2.4 Descripció dels remuntadors 

L’estació disposa de 8 remuntadors, tres dels quals són telecadires (Tc.), tres són telesquís (Tk.) i 

dos són cintes. 

Cada remuntador disposa d’una caseta de control, on es situen els quadres de comandament de les 

instal·lacions. En el cas dels telecadires n’hi ha una a la sortida i una altra a l’arribada, en el cas dels 

telesquís només es disposa un a la sortida. A cada caseta hi ha com a mínim una persona 

encarregada de l’explotació. S’adjunten a l’annex  A les característiques de cada remuntador. 

1.4.2.5 Descripció de les pistes 

L’estació disposa de 22 pistes dins de l’àrea esquiable classificades per colors segons el nivell de 

dificultat en: verd, blau, vermell i negre, les característiques de les quals s’adjunten a l’annex A.   

De les 22 pistes, 7 són verdes, 2 blaves, 7 vermelles i 5 negres. També compta amb circuits de fons 

blaus i itineraris negres que formen un total d’ aproximadament 20 Km esquiables, dels quals 

11,5km disposen de neu artificial. 

Es disposa també d’una zona de Freestyle. Aquesta està situada al voltant de la cota 2.200 m. 

Aquest circuit per a snowboard i esquí, amb sortida en la cota 2.220 m descendeix fins als 2.170 m, 

en un recorregut de 200 m de longitud aproximadament, un desnivell de 50 m, amb zona de salts, 

dubies i altres. És un recinte tancat de lliure accés. 

1.4.2.6 Instal·lacions i equipaments 

1.4.2.6.1 Subministrament d’aigua 

Bàsicament es necessita aigua per l’equipament d’innivació artificial i els edificis que són: la Cafeteria 

Els Clots, Edifici San Miquel, Hotel Port Ainé i edifici Jet Cim.  

La demanda d’aigua varia en funció de la temporada de l’any en que ens trobem. Les demandes 

d’hivern venen derivades de la innivació de pistes, així com del subministrament d’aigua de boca per 

les diferents edificacions de l’estació. Durant l’estiu només hi ha demanda de boca. El consum 

d’aigua anual estimat de l’estació és de 249.550m3/any. 

L’estació d’esquí de Port Ainé disposa de set captacions d’aigua provinents de pous i un llac de 

120.000 m3 de capacitat, amb una captació d’aigua superficial del Barranc dels Clots. Les 

característiques dels pous es mostren a l’annex A.  
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Totes les captacions porten l’aigua al llac a la cota 2.134m. D’allà surt una canonada fins a la sala de 

bombes situada a la cota 2.020. Des de allí surten les canonades que distribueixen l’aigua a les 

diferents pistes innivades de Port Ainé. 

1.4.2.6.2 Subministrament elèctric 

El subministre normal es realitza en MT / AT 25kV, a través d’una connexió de servei aèria/ 

soterrada fins el centre de mesura i distribució situat a la cota 1.960m, cap a les diverses E.T. 

repartides per Port-Ainé. 

La potència contractada és de 2.000KW. L’activitat disposa de 7 Centres de Transformació propis, 

les característiques dels quals estan especificades a l’annex A.  A l’hotel hi ha un grup electrogen de 

188 kW. 

L’estació disposa d’enllumenat exterior nocturn durant la temporada d’hivern a l’hotel i a la cafeteria 

els Clots, per tal d’ubicar els edificis ja que hi ha personal treballant. El tipus d’enllumenat utilitzat 

són faroles, focus i un rètol lluminós.  

1.4.2.6.3 Instal·lacions de gas i gasoil 

L’activitat disposa de sis dipòsits per a l’emmagatzematge de gas, dos per a l’hotel, tres per a la 

cafeteria els Clots i un per a l’edifici Sant Miquel, dels quals tots són de superfície excepte els de 

l’hotel que estan soterrats. 

Per a l’emmagatzematge de gas-oil hi ha dos dipòsits, un soterrat a la cota 2.000m pròxim a la zona 

de l’Hotel de 30.000l de capacitat i un altre a la cota 1.600m de 5.000l.  

1.4.2.6.4 Instal·lacions de climatització 

Per garantir la instal·lació de climatització als edificis es disposa dels següents aparells: 

Hotel  2 calderes de gas de 580kW/ut 

 1 caldera elèctrica 

 5 termos acumuladors de gas de 74,5kW/ut 

Cafeteria els Clots  2 calderes de 154 kW/ut 

 Termos acumuladors de gas 

Ed. Sant Miquel  Caldera de gas 24 CSI 

1.4.2.6.5 Innivació artificial 

L’estació disposa de dues xarxes de neu, una per gravetat i una altra mitjançant bombes situades a 

la sala de Bombes. Ambdues agafen l’aigua del llac situat a la cota 2.134m. La xarxa està formada 

per canons, conduccions i màquines. 
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Els canons estan situats a l’interior d’arquetes a una mitja de 80 metres de distància entre ells. Les 

arquetes són de formigó prefabricades de 1x1x1m, i s’instal·len completament soterrades. 

Únicament la tapa que és metàl·lica sobresurt del terreny. A l’interior de l’arqueta es disposa de 

presa d’aigua a pressió, presa d’aire a pressió, presa de corrent a 220V i presa de cable de dades; 

aquests 2 darrers punts mitjançant caixa de connexions.  

La producció d’aire es situa a la caseta de bombes a la cota 2.015, mitjançant 2 compressors de 220 

kW (un dels quals es munta aquest estiu) i un de 110kW, que garanteixen una producció de 

aproximada de 3.700Nm3/h d’aire, suficient per a la xarxa actual.  

És disposa de dos dues bombes de 220 m3/h, 46bar i 450kW de potència elèctrica per a la innivació 

de les pistes altes i aquest estiu es munta una de 280m3/h, 46 bar  i 550 kW.  

1.4.2.6.6 Depuradores 

Les emissions d’aigües residuals procedents de les instal·lacions de la estació d’esquí de Port Ainé és 

condueixen a les depuradores. Aquestes tracten l’aigua i l’aboquen a la llera publica per infiltració al 

terreny. Es disposa de tres estacions depuradores: 

Denominació Ubicació Coord. 
UTM 

Descripció Punt abocament 

Hotel i  
Cafeteria Clots 

X: 352.910 
Y:4.699.082 

Recull les aigües brutes originades a 
la cafeteria els Clots i a l’Hotel. 

X: 352.814 
Y:4.699.046 
Barranc Port Ainé 

Jet Cim X: 353.202 
Y:4.699.112 

Recull les aigües del taller mecànic, 
amb tractament diferenciat per a 
aigües brutes procedents del lavabo i 
aigües del taller. 

X: 353.273 
Y:4.699.139 
Barranc Reguerals 

Cota 1600 X: 352.876 
Y:4.699.843 

Recull les aigües brutes originades 
bàsicament a l’edifici Sant Miquel. 

X: 353.148 
Y:4.699.840 
Barranc Reguerals 

Taula 1. Característiques depuradores 

1.4.2.6.7 Paravents 

Els paravents són xarxes de bastons de fusta lligats amb filferro que al frenar la velocitat de l’aire 

faciliten la deposició de la neu. Són especialment interessants a les cotes superiors de l’estació on el 

vent acostuma a determinar els gruixos de neu de manera molt clara. 

Principalment s’han col·locat a en les proximitats de la divisòria més alta de l’estació, on es produeix 

un canvi important de pendent. La longitud de  la xarxa de paravents és de 5.605m. 

1.4.2.6.8 Instal·lacions de megafonia 

Es disposa d’un servei de megafonia amb aparells a cada remuntador que s’escolta a tota l’estació i 

que funciona únicament per anunciar als usuaris de qualsevol informació rellevant, com per exemple 
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el tancament d’alguna instal·lació per inclemències meteorològiques. També compta amb 2 

megàfons manuals. 

Es citen a continuació els punts de l’estació on estan ubicats els repetidors de la instal·lació de 

megafonia que donen cobertura a tota l’estació: 

 Pic de l’orri 

 Telecadira Jet Cim, pilona 13 

 Caseta Tk l’Olla 

 Restaurant els Clots, cota 2100 

 Sala de bombes neu 

 Zona davant hotel 

 Aparcament Hotel 

 Telecadira Roní, pilona nº 5 

 Estació motriu telecadira Roní 

1.5 ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

1.5.1 PLANTILLA 

L’activitat s’organitza en tres departaments: 

 Departament d’administració 

 Departament comercial i marketing 

 Departament d’explotació 

Els departaments d’administració i comercial i marketing estan ubicats a les oficines centrals del 

titular fora de l’àmbit de l’estació d’esquí, i per tant les seves instal·lacions no formen part de 

l’objecte d’aquest projecte. El departament d’explotació es troba integrament al domini de Port Ainé.  

Les característiques de les funcions que desenvolupa cada departament i la seva organització interna 

es descriu detalladament a l’annex A. 

A continuació, s’adjunta una taula resum de la plantilla, indicant el numero de persones que hi 

treballen així com la ubicació dins de l’activitat.  

Departament Integrants Ubicació 
Gerència 2 Oficines Rialp (fora de l’àmbit del projecte) 
Administració 2 Oficines Rialp (fora de l’àmbit del projecte) 
Comercial i marketing 7 Oficines Rialp (fora de l’àmbit del projecte) 
Explotació Port Ainé 113 Port Ainé 
Control 2 Oficines Hotel 
Equip de manteniment 5 Caseta de màquines/ Cafeteria Clots 
Remuntadors 25 Casetes remuntadors 
Pisters 6 Pistes 
Neu artificial 3 Caseta de màquines 
Maquinistes 6 Caseta de màquines 
Serveis 66   
Ordenació 2 Estació 
Neteja 2 Estació 
Restaurants 22 Hotel/ Cafeteria Clots 
Oficines 2 Hotel 
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Guixetes 2 Hotel / Edifici Sant Miquel 
Monitors 30 Caseta escola d'esquí/ Caseta monitors/ Cafeteria Clots 
Metge 1 Dispensari metge cota 2000 
Lloguer 5 Hotel / Cafeteria Clots 

Taula 2. Resum de la plantilla 

1.5.2 HORARIS 

L’horari en que l’activitat està oberta al públic és de 9:00h a 17:00h tots els dies de la setmana 

durant la temporada d’hivern (compresa aproximadament entre l’1 de desembre i el 15 d’abril). 

L’horari del personal d’explotació és el següent: 

Departament Horari 
Departament d'explotació Inici Final 
Control 08:00h 17:30h 
Equip de manteniment 08:15h 17:15h 
Remuntadors 08:15h 17:15h 
Pisters 08:15h 17:15h 
Neu artificial 
Torn Dia 08:15h 17:15h 
Torn Tarda 16:30h 01:30h 
Torn Nit 01:30h 10:30h 
Maquinistes 
Torn Dia 08:15h 17:15h 
Torn Tarda 16:30h 01:30h 
Torn Nit 01:30h 10:30h 
Serveis* 08:15h 17:15h 

Taula 3. Horaris personal explotació 

Horaris* Excepte hotel que està obert les 24h. 

Tots els col·lectius disposen d’una hora per dinar dintre del seu horari laboral.  

Tot el personal d’explotació tindrà un dia i mig de festa a la setmana que esta combinat entre dilluns 

i divendres.  

L’horari durant l’estiu és de 8:00h a 17:30 de dilluns a dijous i divendres de 8:00 a 15:00 per a 

manteniment de pistes i remuntadors. 

1.6 OCUPACIÓ 

1.6.1 AFORAMENT  

Per estadístiques, la afluència de visitants per dia s’estima en: 

 Dies feiners: entre 0 i 1000 persones 

 Dies festius: entre 500 i 2500 persones 
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De totes formes s’ha fet un càlcul de l’aforament màxim, essent el resultat de la ocupació a les 

pistes, als remuntadors i als edificis. S’inclou en aquests càlculs al personal de l’estació ja que es 

considera en algun dels edificis. Així doncs: 

AFORAMENT MÀXIM A PORT AINÉ 

ESQUIADORS A PISTES 1.558
ESQUIADORS EN ELS REMUNTADORS 1.806
PERSONES A EDIFICIS 1.591
TOTAL 4.955

Taula 4. Aforament màxim de l’estació 

El personal i aforament màxim previst per a l’estació és de 4.955 persones. 

Per al càlcul de l’ocupació dels edificis s’han agafat com a referència els valors de densitat d’ocupació 

marcats al CTE-DB-SI en funció de l’ús al que es destinen. A l’annex A. es detallen els càlculs 

realitzats. 

1.6.2 QUADRE DE PRESÈNCIA 

Es mostra a continuació el quadre de presència durant les diferents hores del dia de personal i 

visitants a l’estació de Port Ainé: 

HORES 
8:00-11:00 11:00-15:00 15:00-17:30 17:30 - 8:00 

Personal/ Dependència 
Departament d'explotació 
Control 1 1 1 1 
Equip de manteniment 5 5 5 0 
Remuntadors 25 25 25 0 
Pisters 6 6 6 0 
Neu artificial 1 1 1 2 
Maquinistes 2 2 2 4 
Serveis 66 66 66 12 
Visitants 2.000 2.500 2.000 0 
TOTAL 2.106 2.606 2.106 19 

Taula 5. Quadre de presència  

1.7 INVENTARI DE RISCOS 

1.7.1 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

En aquest capítol s’identifiquen i analitzen els corresponents riscos específics amb la finalitat de 

determinar quan són prou importants per considerar l’adopció d’accions de planificació 

d’emergències en els corresponents manuals d’actuació. 

Els riscs s’analitzen d’acord amb la classificació següent: 
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 Risc intern 

 Risc laboral  

 Risc extern 

A l’annex A. s’adjunten les taules resum de la identificació de riscos. 

1.7.2 RISCOS INTERNS 

Es defineixen com a successos derivats de factors interns al propi complex o a les activitats que s’hi 

desenvolupen.  

1.7.2.1 Riscos de les persones 

Contemplem en aquest apartat els riscos derivats de la pràctica de les diferents modalitats d’esquí a 

les pistes i que afecten directament a les persones o instal·lacions de l’estació.  

 Emergències mèdiques: Es consideren en aquests risc totes aquelles urgències que 

requereixen d’assistència mèdica, des de ferides sense gairebé importància fins a 

emergències greus. D’acord amb el procediment d’actuació de l’estació es 

classifiquen les emergències mèdiques segons uns índex establerts. La taula de 

classificació és troba a l’annex A. 

 Accidents a pistes: És un dels riscos més freqüents que es dona a la estació. Es 

consideren en aquest punt totes aquelles emergències que es produeixin per un 

accident dins del domini esquiable de Port Ainé des de accidents a pistes com a 

edificis de serveis (restaurants, cafeteries, etc..). Normalment esdevindran a 

emergències mèdiques ja que requeriran algun tipus de cura. 

 Persones desaparegudes: El risc de persones desaparegudes ve donat per la 

possible mala conducta dels usuaris, o bé inclemències meteorològiques  

1.7.2.2 Riscos de les instal·lacions 

Contemplem en aquest apartat els riscos derivats del funcionament normal d’algunes instal·lacions 

que, o bé per la seva importància o bé pel grau de perillositat, poden esdevenir en emergència. 

 Aturada de remuntadors: A causa d’una averia o per males pràctiques, tant d’usuaris 

com del personal de l’estació, l’aturada d’un remuntador pot esdevenir en 

emergència en cas de que sigui necessari evacuar la línia si el motor secundari no 

permet fer la evacuació dels ocupants. 

 Accident a remuntador: Es considera en aquest punt qualsevol succés que es doni 

als remuntadors, ocasionat per algun agent extern involuntari, i que doni lloc a una 

lesió corporal. A diferencia de l’aturada en aquest cas sempre hi haurà ferits i es 

molt probable que sigui necessari evacuar la línia. 

 Aïllament de persones: És considera aïllament de persones quan els visitants no 

poden accedir  al seu punt de partida ja sigui perquè no es disposen dels mitjans 
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mecànics necessaris (per exemple si el Tc. Roní s’atura i  no saben o no poden 

baixar esquiant), o per altres causes. 

 Tall de subministrament elèctric: No es considera un risc per si sol sinó per les 

conseqüències que pot arribar a comportar per exemple: parada dels remuntadors, 

parada dels elements de calefacció elèctrics, etc.. 

 Tall de les línies de megafonia:  Tampoc no es considera un risc per si sol ja que la 

probabilitat que esdevingui en emergència és pràcticament nul·la. El cas més 

desfavorable seria si es dona conjuntament amb alguna altra emergència ja que es 

veuria afectada la comunicació amb els clients. 

 Fuites de combustible: El risc de fuita ve donat pel possible trencament de 

canonades o dipòsits que transporten i emmagatzemen gas natural i gasoil a les 

diferents dependències de l’estació. 

 Inundació: El risc d’inundació es considera per possible trencament o fuita d’algun 

element del llac d’emmagatzemament d’aigua per a neu artificial.  

 Explosió 

 Incendi: Es preveuen en aquest punt tant els riscos ocasionats per les instal·lacions 

(dipòsits de combustible,  curtcircuits a instal·lacions elèctriques, ...) com incendis 

ocasionats per l’activitat dels edificis (cuines, males conductes d’usuaris, etc...) 

1.7.3 RISCOS LABORALS 

Es consideren en aquest punt les possibilitats d’accidents extraordinaris del personal i operaris 

durant el desenvolupament del seu treball. No es citen, però es tenen en compte, tots els possibles 

riscos d’acord amb la normativa de riscos laborals. 

 Congelacions: Donat les característiques de l’activitat és possible que el personal 

hagi de treballar a temperatures molt baixes ja que es desenvolupa en un entorn 

d’alta muntanya. De totes formes, aquest risc gairebé no es preveu ja que tot el 

personal va equipat amb roba tèrmica capaç de suportar les temperatures que es 

poden donar.  

1.7.4 RISCOS EXTERNS 

Es consideren aquells que tenen lloc per condicions no expresses de l’activitat però la poden afectar.  

1.7.4.1 Riscos de la natura 

 Allaus: D’acord amb el pla de la Generalitat ALLAUCAT, dins del domini esquiable de 

Espot esquí hi ha varies zones susceptibles a l’aparició d’allaus. No es preveuen 

èpoques concretes, però si que es considera un augment del risc després de fortes 

nevades, amb dies calorosos si hi ha neu acumulada o ventosos. 

 Esllavissades: Risc que apareix normalment com a conseqüència de pluges intenses i 

riuades. 
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 Aïllament de persones: Degut a condicions meteorològiques extremes l’estació pot 

quedar incomunicada, a causa per exemple de grans nevades. És considera també 

en aquest punt l’aïllament de zones de l’estació per tancament dels remuntadors per 

fort vents o boira espessa.  

 Incendis forestals: No es considera pràcticament, ja que, encara que l’activitat 

principal amb accés al públic es desenvolupa en mig de la massa forestal, es dona a 

l’hivern i per tant el risc d’incendi forestal és nul. A l’estiu si que hi ha perill d’incendi 

forestal però l’activitat no està en funcionament, només hi ha el personal de 

manteniment. 

 Tall de carreteres: Risc ocasionat bàsicament per condicions meteorològiques 

adverses (grans nevades, gelades, tempestes, etc..) o esllavissades 

 Evacuació general de l’estació: A causa de fenòmens meteorològics adversos és 

possible que l’estació hagi d’evacuar tots els usuaris que es trobin a l’activitat. Degut 

al nombre elevat d’usuaris que es poden trobar a l’àrea esquiable i que l’esquí està 

catalogat com a esport de risc es considera l’evacuació general com un dels riscos 

més importants, tant pel nivell d’implicació d’equips que pot suposar com per els 

esdeveniments que pot ocasionar. 

1.7.4.2 Agressions humanes 

Com en qualsevol altre espai de publica concurrència, existeix la possibilitat d’una amenaça de 

bomba o qualsevol altre artefacte. 

1.8 AVALUACIÓ DEL RISC 

1.8.1 FACTORS QUE CONDICIONEN EL NIVELL DE RISC 

Són factors incidents del risc els que caracteritzen el propi incident o accident i els corresponents al 

tipus d’activitat i el seu desenvolupament. 

El nivell de gravetat dels accidents està  condicionat per aquests factors incidents. 

 Fase de desenvolupament 

 Matèries involucrades 

 Lloc 

 Dia - Hora 

 Pèrdues i danys potencials 

 Condicions meteorològiques 

 Mitjans de protecció 

 Ajuts disponibles 

 Suport tècnic 

S’arriba a una situació d’emergència quan hi ha l’accident, per lo tant l’avaluació dels riscos ha de 

tenir en compte tots els factors incidents als accidents. Aquests condicionants es tindran en compte 

per aplicar els mètodes d’intervenció que anul·lin o minoritzin els danys originats per l’accident.  

La presa de decisions sobre les accions es facilita mitjançant un sistema d’anàlisi dels factors 

incidents en cada situació d’emergència. Els factors incidents són quatre: 
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 Factors inherents a l’accident: Defineixen les característiques intrínseques i els perills 

específics que l’acompanyen en cada cas. 

o Demora a la intervenció 

o Naturalesa i perill de les matèries 

o Tipus i condicionants del continent 

 Condicions modificadores: Factors modificadors corresponents a situació, espai, 

temps i condicions ambiental, que afecten al risc, potencialment capaç d’alterar el 

seu nivell de gravetat i conseqüències. 

o Localització 

o Hora i dia 

o Condicions ambientals 

 Pèrdues potencials 

o Pèrdues de bens humans: S’haurà de conèixer el nombre de persones 

potencialment afectades i establir la previsió de víctimes diferenciant: morts i 

ferits (segons la gravetat de les lesions). 

o Pèrdues de ben materials 

o Danys a l’entorn 

 Disponibilitat de mitjans i recursos: El coneixement dels mitjans i recursos de que es 

disposa condicionarà les possibilitats d’èxit a la lluita contra la situació d’emergència. 

o Immediats 

o Suport tècnic 

Coneguts els factors es fixaran els objectius prioritaris per controlar l’accident: 

1. Persones 

2. Continent 

3. Matèries 

4. Foc 

5. Entorn 

6. Recursos 

1.8.2 ANÀLISI HISTÒRICA 

Es mostra a continuació un històric de les emergències més significatives que s’han donat a l’estació 

d’esquí d’Espot Esquí durant els últims anys. 

 Emergències mèdiques: S’inclou una gràfica de la procedència de les emergències 

mèdiques de les ultimes temporades i el tipus d’índex diagnosticat. 

On:  Malaltia comuna: Tipus grip o similar 

 Assistència mèdica: Esquiadors que necessiten assistència mèdica però que arriben al 

dispensari per si sols, no es necessària una evacuació de pistes. 

 Evacuació de pistes: Normalment per accidents a pistes. És necessària la evacuació de 

les pistes mitjançant personal i material específic. 
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Gràfic 1. Procedència de les emergències mèdiques 

La gràfica que hi ha a continuació mostra, en percentatge, la gravetat de les emergències mèdiques 

de les ultimes tres temporades. 

 
Gràfic 2. Gravetat de les emergències mèdiques 

 Allaus: Per la seva orografia i ubicació, durant els últims anys a Port Ainé no ha 

baixat cap allau. Per precaució és fa una mitjana de 8 purgues a l’any. La última 

allau que va baixar data de 1998. S’adjunta a continuació el mapa de protecció civil 

de Catalunya per a riscos d’allaus a la zona de Port Ainé. 
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Imatge 1. Risc d’Allaus. Mapa de protecció civil de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

El color taronja indica les zones d’allaus, indicant el taronja fort la circulació preferent de l’allau i el 

taronja fluix la difícil individualització. El color blau indica les zones d’observacions d’allaus, essent els 

forts les zones d’allau densa i els fluixos, aerosols.  

 Incendis: Fa 4 anys es va produir un incendi a l’Hotel de l’estació on es va cremar el 

tub de la xemeneia. No es té constància de més incidents d’aquest tipus.  

 Tancament per vent: Es mostren a continuació les gràfiques dels dies que l’estació 

ha reduït la seva activitat per vent, així com la mitjana de dies que aquest fenomen 

meteorològic afecta al desenvolupament de l’activitat. 

 
Gràfic 3. Percentatge de dies tancats per vent 
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A les gràfiques, tancat parcialment es refereix a una zona de l’estació (preferentment les cotes 

altes), però la resta de l’estació va seguir funcionant. 

 Tall d’accessos a l’estació: En 25 anys, la carretera d’accés a l’estació ha estat tallada 

4 vegades a causa d’esllavissades de barrancs. L’afectació s’ha allargat durant com a 

màxim mig dia en que s’ha pogut solucionar la incidència. 

1.8.3 GENERALITATS 

Per tal de classificar els diferents riscos, s’utilitzaran mètodes ja definits (normatives o altres 

mètodes) en els casos que sigui possible i a la resta es durà a terme una valoració qualitativa de la 

gravetat i la probabilitat de que tinguin lloc.  

Per a la gravetat considerarem una escala de quatre: baixa, mitja, alta i molt alta. Per a la 

probabilitat també una escala de quatre des de molt baix, baix, mitjana i alta. Així doncs, la 

estimació del risc quedarà classificada en 7 ítems: irrellevant, molt baix, baix, mig, alt, molt alt i 

intolerable. 

En cap cas podrà existir un risc intolerable, resultat d’una probabilitat alta i gravetat molt alta. Si es 

donés s’aplicarien mesures correctores per tal de reduir la probabilitat prevista. 

El mètode de càlcul utilitzat per avaluar els riscos es defineix a l’annex A. 

1.8.4 AVALUACIÓ DE RISCOS ESPECÍFICS 

1.8.4.1 Risc d’incendi als edificis 

El risc d’incendi als edificis s’avalua d’acord amb les normatives vigents: 

 Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (CTE DB 

SI), aprovada pel Reial Decret 314/2006 del 17 de Març i posteriors modificacions. 

 Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials, Reial Decret 

2267/2004. 

Es mostra a continuació el nivell de risc intrínsec de cadascun dels edificis de Port Ainé, així com els 

locals i zones de risc especial.  

Risc d'incendi als edificis 

Edifici Nivell de risc Locals i zones de risc especial 
Edifici Sant Miquel MIG 4 
Caseta de màquines BAIX 1 
Caseta aparcament cota 2000 BAIX 2 
Caseta Escola esquí BAIX 2 
Hotel BAIX 1 Maleter, magatzem de productes de neteja, 

aparcament de vehicles, cuina, bugaderia, sala de 
calderes, sala de quadres elèctrics. 

Caseta monitors BAIX 1 
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Cafeteria Els Clots BAIX 1 Taller 
Caseta de bombes BAIX 1 
Caseta Clots BAIX 2 
Caseta l’Olla BAIX 2 
Caseta Snow BAIX 2 

Taula 6. Risc d’incendi als edificis 

1.8.5 AVALUACIÓ DEL RISC GENERAL 

1.8.5.1 Avaluació del risc intern i laboral 

IDENTIFICACIÓ RISCOS INTERNS ESTIMACIÓ DEL 
RISC 

1. Risc d'emergència mèdica   
Índex 1 Baix 
Índex 2 Baix 
Índex 2 evolutiu Baix 
Índex 3 Mitjà 
Índex 3 metge Mitjà 
Índex 4 Molt Baix 
2. Risc d'accident  

Accident a pistes Mitjà 
Accident a remuntadors Baix 
Accident de circulació Baix 
Accident laboral Baix 
Persones desaparegudes Alt 
3. Risc d'aturada de remuntadors 

Aturada de remuntadors Baix 
Aïllament de persones Mitjà 
4. Risc d'incendi 

Incendi instal·lacions Baix 
Incendi edificis* 
5. Risc de fallida d'instal·lacions 

Tall subministrament elèctric Molt Baix 
Tall línies de megafonia Molt Baix 
Fuites de combustibles Mitjà 
Inundació Mitjà 
Explosió (sala de bombes, combustibles..) Alt 

Taula 7. Avaluació del risc intern i laboral 

1.8.5.2 Avaluació del risc extern 

De la mateixa manera que amb els riscos interns, passem a avaluar els riscos externs: 

IDENTIFICACIÓ RISCOS EXTERNS ESTIMACIÓ DEL 
RISC 

1. Mercaderies perilloses 
Transport de mercaderies perilloses Baix 

Emmagatzematge de mercaderies perilloses Baix 
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2. Riscos de la natura 

Inundacions Baix 
Nevades Baix 
Moviments sísmics Baix 
Allaus Molt Alt 
Esllavissades Alt 
Aïllament de persones Mitjà 
Incendis forestals Mitjà 
Talls de carreteres Mitjà 
3. Agressions humanes 
Explosió - Amenaça de bomba Alt 

S’han tingut en compte els Plans especials de la Generalitat. D’acord amb les seves especificacions: 

 INUNCAT: Pla especial d’emergències per inundacions 

Tenint en compte les tres variables del risc d’inundació descrites a l’annex i la valoració del propi 

INUNCAT el municipi al que pertany l’estació d’esquí ha de disposar de Pla especial d’emergències 

per inundacions.  

 NEUCAT: Pla especial d’emergències per nevades 

Segons l’estudi del NEUCAT, tota Catalunya, excepte la zona litoral del terç sud, és susceptible de 

patir com a mínim un dia de nevada a l’any.  

El municipi de Rialp, on es troba la major part del territori de l’Estació de  Muntanya de Port Ainé ha 

de comptar amb el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per nevades. 

 SISMICAT: Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya 

Les actuacions d'un municipi davant d'una emergència sísmica queden reflectides en el Pla 

d'Actuació Municipal. També hi consten, a més, les actuacions encaminades a garantir l'operativitat 

dels mitjans humans i materials de què disposa.  

Segons el punt 2.1 de l’estudi SISMICAT, el municipi de Rialp està classificat amb intensitat sísmica 

VII-VIII i per tant hauria de comptar amb el PAM (Pla d’Actuació Municipal) per sismes. 

 INFOCAT: Pla especial d’emergències per incendis forestals 

Per la seva vulnerabilitat mitja i un perill moderat, es recomana que el municipi de Rialp compti amb 

el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per incendis forestals.  

1.9 AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONFINAMENT 

Es considera que un client està a una zona de confinament quan està a un lloc segur.  
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En cas de emergències externes com a mesura de protecció de les persones, el punt de confinament 

serà un edifici suficientment aïllat de l’exterior i s’hi romandrà fins que les condicions a l’exterior 

siguin segures.  

En el cas que sigui necessari el confinament a l’interior dels edificis els equips d’emergència 

garantiran el benestar de les persones. Si el confinament es dona per condicions meteorològiques 

extremes s’ha de vigilar el manteniment de la instal·lació de calefacció i enllumenat. 

El pitjor dels casos seria aquell en que les condicions extremes provoquessin un tall en el 

subministrament elèctric, ja que l’enllumenat i la calefacció deixarien de funcionar. En aquest cas, el 

punt de confinament principal seria l’Hotel ja que disposa d’un grup electrogen que garantitza el 

funcionament de l’enllumenat i la instal·lació de calefacció és amb gas. A la resta de dependències, 

en cas que sigui necessari, per a la manca de llum s’utilitzarà l’enllumenat d’emergència i altres fonts 

d’enllumenat (com frontals o llanternes) i per a  substituir la calefacció es subministraran mantes.  

D’altra banda, és difícil que els canvis meteorològics es produeixin tan sobtadament que no donin 

temps a activar el PAU prèviament i evacuar la majoria dels ocupants. 

Els punts de confinament tenen capacitat per albergar 1.529 persones i són els següents: 

 Edifici Sant Miquel, cota 1600 

 Hotel, cota 2000 

 Cafeteria els Clots, cota 2100 

1.10 AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D’EVACUACIÓ 

1.10.1 DADES GENERALS DE L’EVACUACIÓ 

Consideracions Ateses les especials característiques de l’estació d’esquí, l’evacuació en 

condicions ordinàries es realitzarà esquiant, a peu, amb remuntadors, amb 

màquines o motos de neu o amb helicòpter. 

Es donaran per finalitzades  les tasques d’evacuació quan els usuaris estiguin 

a un lloc segur.  

Es tindran en compte les consignes adjuntes al pla d’autoprotecció. 

Ocupació màxima Tal i com s’indica a l’apartat al capítol II del present document, apartat 

Ocupació màxima, l’aforament màxim calculat és de 4.955 persones. 

Temps d’evacuació Per als remuntadors (teleselles), segons la norma UNE-EN 1909 

“Recuperación y evacuación”, el temps del conjunt de les operacions no pot 

excedir de 3h30min. L’evacuació dels telesquís es realitza de forma 

immediata. 
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La resta d’evacuacions es faran amb el menor temps possible, seguint el 

manual d’actuació del present pla d’autoprotecció. 

Llocs de possible 

evacuació 

Es consideren a continuació els llocs de possible evacuació en cas d’activació 

del pla de forma parcial, és a dir que no sigui necessària la evacuació total de 

l’estació. 

Nom de l’àrea o 
dependència 

Ocupació 
màx. 

Esperada 
[pers.] 

Rutes d’evacuació Punt de 
concentració 

Pistes 1.558 Les pròpies pistes 
d’esquí i els 
remuntadors. 

Lloc segur/ 
Infermeria 

Remuntadors 1.806 Per les pròpies pistes 
d’esquí 

Lloc segur 

Edificis 1.591 Recorreguts 
d’evacuació 

Lloc segur 

Taula 8. Llocs de possible evacuació 

Els punts de reunió, són els aparcaments de la cota 1600 i 2000, la cafeteria 

Clots, l’Hotel i l’edifici Sant Miquel. 

1.10.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’EVACUACIÓ 

1.10.2.1 Evacuació dels edificis 

Les condicions d’evacuació dels edificis garanteixen les prescripcions de les normatives vigents (CTE 

DB SI i RSCIEI). 

Tots els elements d’evacuació dels edificis: portes, passadissos, escales, vies d’evacuació, etc... 

estan dimensionats per garantir la evacuació de la ocupació prevista dels edificis de l’estació. 

Les sortides i vies d’evacuació estan senyalitzades, tal i com es representa als plànols adjunts. 

1.10.2.2 Evacuació dels remuntadors 

L’estació disposa d’un pla d’evacuació per a cada remuntador en funció de les seves característiques. 

A les fitxes d’actuació d’aquest pla d’autoprotecció es mostra el procediment a seguir per a cada 

instal·lació.  

1.10.2.3 Evacuacions extraordinàries 

Es considera en aquest apartat el cas en que s’hagi d’evacuar persones amb mobilitat reduïda o 

ferits. En aquest cas l’evacuació serà realitzada amb personal de l’equip d’emergència de l’estació i si 

es considera necessari  mitjançant helicòpters. 
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1.11 DIAGRAMA DE PERSONES PER ZONES 

Per estadístiques, és considera que a la zona del Pic de l’Orri es concentra un 20% de l’ocupació 

total prevista a l’estació. El perfil dels usuaris d’aquesta zona són esquiadors de nivell mig – alt donat 

les característiques dels remuntadors i pistes de l’àrea que s’engloba. 

A la zona de l’Olla es concentra un altre 20% de la ocupació, amb esquiadors de nivell mig – alt. 

La zona de debutants disposa de pistes i remuntadors de tots els tipus, fet que permet un perfil de 

usuaris molt variat, disposant de zones de nivell baix i alt i essent una àrea de comunicació amb les 

demés zones. És considera que un 50% dels usuaris es concentren en aquesta zona. 

Per últim, s’estima que a la zona baixa hi ha un 10% de l a ocupació prevista, essent els usuaris 

majoritaris amb un nivell mig – alt. 
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DOCUMENT 2. INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I 
MESURES D’AUTOPROTECCIÓ 

2.1 OBJECTIUS 

En aquest document s’analitzen els mitjans tècnics i humans que disposen els diferents edificis de 

l’Estació de Port Ainé. 

De l’anàlisi dels mitjans tècnics, es deduiran les mancances i, per tant, les ampliacions i millores a 

introduir. 

De l’anàlisi de mitjans humans, es deduirà l’estructura organitzativa i el personal contra 

emergències. 

2.2 MITJANS HUMANS DISPONIBLES 

Els mitjans humans de que disposa l’estació són: 

 Grups d’actuació: 

Són grups organitzats especialitzats, amb els mitjans pertinents i que actuen de manera coordinada 

davant l’emergència, seguint les indicacions del Cap d‘Emergències. 

Tenen com a funció realitzar les actuacions necessàries per tal d’evitar o minimitzar els danys a 

persones, béns i medi, així com el restabliment de la normalitat un cop finalitzada l’emergència, i 

organitzar reserves de vigilància quan les circumstàncies així ho requereixin. 

La composició i funcions dels grups podrà ser modificada en les revisions del Pla o per decisió del 

Cap d’Emergències. 

Les característiques, funcions i personal que forma els equips es desenvolupa al capítol d’equips 

d’emergència del document III.  

 Vigilants de seguretat 

L’estació comptarà amb un equip de vigilants de seguretat per tal de donar compliment als mitjans 

d’autoprotecció mínims del RD 82/2010. 

2.3 MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 

Port Ainé disposa d’un conjunt de mesures de protecció que permeten evitar un sinistre o reduir les 

conseqüències al mínim. De forma general: 
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 Es dona compliment a la llei de prevenció de riscos laborals. 

 El compliment d’aquest pla d’autoprotecció. 

 La prevenció d’incendis 

 La prevenció d’emergències per causes naturals (nevades, riuades, ventades, ...) 

 Senyalització d’emergències a edificis, instal·lacions i pistes. 

En aquest apartat es llisten els mitjans materials disponibles de l’estació que formen part del conjunt 

de mesures de protecció de que es disposa. 

Periòdicament hi haurà un responsable de fer una comprovació del benestar de tot el material. 

2.3.1 MATERIAL DE SOCORS PER A EMERGÈNCIES MÈDIQUES 

2.3.1.1 Dispensari mèdic 

L’estació disposa de dos dispensaris mèdics totalment equipats. L’inventari del material amb que 

compta cada dispensari es detalla a l’annex A. 

L’estació compta amb un equip mèdic que està format per un metge, un infermer i 6 pisters 

encarregats de l’evacuació dels ferits a les pistes fins al centre mèdic. 

Per tal de donar compliment als mínims requerits al RD 82/2010 s’ampliarà la infraestructura 

sanitària de l’estació amb un equip de Suport Vital Avançat que disposarà de una UCI mòbil 

completa, un metge, un infermer i un tècnic. 

2.3.1.2 Material de socors per a evacuacions de pistes 

L’estació compta amb motxilles de pisters, camilles de mà, camilles de moto, motxilles d’oxigen, 

desfibril·lador i matalàs de buit per realitzar les evacuacions de pistes. L’inventari d’aquets mitjans 

està desglossat a l’annex A. 

2.3.2 MATERIAL DE SALVAMENT PER A EVACUACIONS A REMUNTADORS 

El Material de Salvament per a evacuacions està ubicat a l’interior de motxilles al magatzem de 

pistes de la cota 2100. S’utilitza una motxilla per a cada equip de rescat que està formar per dues 

persones. En total l’estació disposa de 6 motxilles de rescat. 

El Material de Salvament que disposen està desglossat a l’annex A.  

2.3.3 MATERIAL PER LES OPERACIONS DE MANTENIMENT 

Els estris, eines o equips entrats per a les operacions de manteniment són: 

 De treball: Claus de diversos tipus i mides, llimes, tornavisos, alicates, bufador de 

gas butà, vehicle tot terreny, esquis, moto de neu, màquina de soldar, màquines 

trepitjaneu,... 
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 De comprovació o verificació: Megger, tester, peu de rei, palmer, metro, consola de 

programació per a telecadires, watímetre, freqüencímetre, mesurador de terres, 

detector d’alta tensió, rellotges de pressió hidràulica i pneumàtica, comparador, etc. 

 De protecció personal: Guants, ulleres i pantalla per soldar, sabates de seguretat, 

roba adient per efectuar treballs en la neu, casc i “bodrier” de seguretat, equipament 

per a alta tensió. 

2.3.4 SISTEMES INTERNS D’AVÍS 

2.3.4.1 Sistemes de telecomunicacions 

2.3.4.1.1 Telèfons 

 Telèfons fixes: Per comunicacions internes entre caps i amb l’exterior. Tenen accés 

els caps de l’activitat i el centre de control. N’hi ha dos al centre de control, un a la 

cota 2100 i a l’Hotel. 

 Telèfons fixes dels remuntadors: Tots els remuntadors tenen telèfon fixe per a 

comunicació interna. Permet la comunicació entre estacions del mateix remuntador, 

amb control i amb els caps de l’activitat. 

 Telèfons mòbils: Tots els caps tenen telèfon mòbil per a ús igual al telèfon fixe. 

2.3.4.1.2 Emissores 

L’estació disposa de 39 emissores distribuïdes entre el personal d’explotació de l’estació: conductors 

de remuntadors, pisters, caps, personal de neu artificial i maquinistes. 

S’utilitzen per a comunicacions internes de l’activitat. Disposen de dos canals de comunicació (el nº 2 

amb repetidor). En situació normal el canal 1 està reservat per a la explotació i el 2 per als pisters.  

En situacions d’emergència el canal 2 es prioritari per a comunicacions d’emergència. Qualsevol altre 

tema serà tractat pel canal 1. 

2.3.4.1.3 Megafonia 

La estació està dotada d’un sistema de megafonia que permet transmetre als visitants tot tipus de 

comunicats. Els punts de l’estació on estan ubicats els repetidors de la instal·lació de megafonia que 

donen cobertura a tota l’estació: 

 Pic de l’orri 

 Telecadira Jet Cim, pilona 13 

 Caseta Tk l’Olla 

 Restaurant els Clots, cota 2100 

 Sala de bombes neu 

 Zona davant hotel 

 Aparcament Hotel 

 Telecadira Roní, pilona nº 5 

 Estació motriu telecadira Roní 
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2.3.4.2 Sistemes d’alarma 

Disposen de sistemes d’alarma contra incendis dos dels edificis de l’estació: l’Hotel i la Cafeteria els 

Clots. 

Ambos compten amb sistemes de detecció automàtica d’incendis, a un sector o a tot l’edifici, amb 

detectors termovelocimètrics a les zones on pugui ser normal l’aparició de fums i detectors iònics a 

la resta de dependències.  

Ambos edificis també compten amb un conjunt de polsadors d’alarma distribuïts convenientment 

com a sistema de detecció manual i d’un sistema de senyalització d’alarma de tipus acústic 

mitjançant sirenes activades directament des de la central d’incendis.  

2.3.5 PREVENCIÓ D’INCENDIS 

S’ha realitzat un anàlisi per donar compliment a les normatives vigents en matèria de prevenció 

d’incendis per als edificis: 

 El Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (CTE DB 

SI), aprovada pel Reial Decret 314/2006 del 17 de Març. 

 Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials, Reial Decret 

2267/2004. 

A continuació es descriuen els mitjans i mesures d’autoprotecció que l’estació disposa als seus 

edificis. A l’annex I, es detallen les instal·lacions de protecció contra incendis de que disposa 

l’estació. 

2.3.5.1 Sectoritzacions. Comportament davant el foc de l’estructura. 

Tots els edificis estan construïts de tal manera que garanteixen l’estabilitat estructural mínima 

segons normativa. 

COMPORTAMENT DAVANT EL FOC DE L'ESTRUCTURA 

Edifici 
Estabilitat de l'estructura 
garantitzada 

Edifici Sant Miquel R - 90 
Caseta de màquines R - 30 
Caseta aparcament cota 2000 R - 90 
Caseta Escola esquí R - 60 
Hotel R - 90 
Caseta Monitors R - 60 
Cafeteria els Clots R - 90 
Caseta de Bombes R - 90 
Caseta Clots R - 30 
Caseta l’Olla R - 90 
Caseta Snow R - 90 

Taula 9. Comportament davant el foc de l’estructura dels edificis 
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2.3.5.2 Instal·lacions de protecció contra incendis 

A continuació es mostra un resum dels mitjans tècnics de protecció contra incendis que disposen els 

edificis de l’estació d’esquí de Port Ainé. Als plànols es pot veure la seva situació. 

MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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Edifici Sant Miquel 3 2 0 0 0 13 12 NO 
Caseta de màquines 3 1 0 0 0 6 7 NO 
Caseta pk. cota 2000 1 0 0 0 0 1 1 NO 
Caseta Escola Esquí 1 0 0 0 0 5 2 NO 
Hotel 30 8 10 139 9 237 185 SI 
Caseta Monitors 1 0 0 0 0 1 1 NO 
Cafeteria els Clots 10 2 0 33 4 42 37 SI 
Caseta de Bombes 1 1 0 0 0 2 3 NO 
Caseta Clots 1 0 0 0 0 1 1 NO 
Caseta l’Olla 1 0 0 0 0 1 1 NO 

Caseta Snow 1 0 0 0 0 1 1 NO 

TOTAL 53 14 10 172 13 310 251   
Taula 10. Mitjans de protecció contra incendis 

2.3.6 PREVENCIÓ DE RISCOS NATURALS 

Port Ainé disposa d’equips per mesurar el vent i l’aigua: 

 Anemòmetres: Situats a les instal·lacions de neu artificial i als remuntadors. N’hi ha 

dos a la zona alta de l’estació, 2 a la zona central i 3 a la zona baixa. 

 Estacions meteorològiques: Disposa de 20 estacions meteorològiques 

 Pluviòmetres: 2 unitats situades a la cota 2100 i a la cota 2000. 

2.3.7 SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIA 

2.3.7.1 Enllumenat d’emergència 

D’acord amb la normativa vigent els edificis de l’estació disposen d’enllumenat d’emergència a les 

següents zones: 

 Recintes amb ocupació superior 

a 100 persones 

 Recorreguts generals 

d’evacuació. 

 Locals de risc especial 

 Banys públics. 

 Quadres de distribució elèctrica 

 Les senyals de seguretat. 
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La instal·lació és fixa i esta proveïda de font pròpia d’energia que entra automàticament en 

funcionament al produir-se una caiguda d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal a les 

zones cobertes per l’enllumenat d’emergència. Es considera com caiguda d’alimentació  el descens 

de la tensió d’ alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

2.3.7.2 Senyalització d’emergència 

D’acord amb la normativa vigent disposaran de senyalització d’emergència els edificis a: 

 Les sortides recinte, planta i edifici per a recintes majors de 50 m²  

 Els recorreguts des de tot origen d’evacuació fins a un punt on sigui visible 

directament la sortida o la senyal que la indica. 

 Davant de tota sortida d’un recinte que accedeixi directament a un passadís amb 

més de 100 persones. 

 En els punts dels recorreguts d’evacuació on existeixin alternatives, de manera que 

quedi clarament indicada l’alternativa (casos de direccions diferents de recorregut 

cap a sortida habitual o cap a sortida d’emergència). 

 Portes sense sortida. 

 Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual de forma que siguin 

fàcilment visibles des de qualsevol punt de la zona protegida, col·locant les senyals 

en banderola. 

2.3.7.3 Senyalització de pistes 

L’estació utilitza senyals de perill, d’advertència, de tancament, d’informació i d’orientació a les 

pistes. 

Els creuaments, les bifurcacions, l’accés a zones de principiants i en general tots aquells llocs on es 

possible un error d’orientació, poden provocar riscos d’accidents.  

A les pistes de Port Ainé es disposa de: 

 Protecció a les pistes, talussos, instal·lacions, zones perilloses i zones d’entrenament 

amb xarxes. 

 Senyalització de tancament de barrancs 

 Senyalització amb “totems” 

 Pancartes de pista, amb estructura de Policarbonat, de 1x3 m lona porosa al 50 %. 

Serigrafiades amb logotip de Port Ainé, nom de la pista, número i color d’aquesta. 

 Pancartes de cruïlla i perill 

 Proteccions amb matalassos a les pilones dels remuntadors, als canons de neu,a la 

part superior dels canons i als piquets de fusta i ferro. 

 Senyalització longitudinal de pistes amb pals de colors que indiquen la dificultat 

 Senyalització de seguretat 

Es procura que aquesta senyalització vagi en conseqüència amb l’entorn i la imatge de la estació. 
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2.3.8 ALTRES MATERIALS 

Identificació Emplaçament Unitats 

Màquines de trepitjar Jet 3 

Motos de neu Volten per l’estació 4 

Vehicle 4x4 Cota 1600 3 

Taula 11. Inventari de material. Altres 
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DOCUMENT 3. MANUAL D’ACTUACIÓ 

3.1 OBJECTE 

3.1.1 INTRODUCCIÓ 

El present capítol compren les diferents hipòtesis de les situacions d’emergències previstes i els 

procediments d'actuació a les àrees o sectors de l’Estació de Muntanya de Port Ainé. 

El Pla d'Actuació defineix les accions per fer enfront a les situacions d'emergència previstes, establint 

l'organització i els mitjans necessaris per a donar una resposta ràpida i eficaç, amb l'objectiu d'evitar 

que la situació d'emergència evolucioni a fases més difícils de controlar, minimitzant els danys a les 

persones, als béns i al medi ambient, i a més, permetent restablir el més aviat el funcionament 

normal de les activitats.  

La prevenció davant l’emergència pressuposa establir les mesures i els mitjans per evitar que un 

accident es produeixi i, si així fos, impedir la seva extensió i desenvolupament. 

3.1.2 OBJECTIUS 

El Pla d’Actuació defineix la seqüència d’accions a desenvolupar pel control de les emergències que 

puguin produir-se, donant resposta a les preguntes:  

 QUÈ es farà? 

 QUI ho farà? 

 QUAN es farà? 

 COM es farà? 

 ON es farà? 

En tot cas s’haurà de planificar l’organització humana amb els mitjans disponibles. 

Els objectius fonamentals de la seguretat són: 

 Els clients no patiran cap dany corporal ni es veuran afectats pel pànic. 

 Els clients podran sortir pels seus propis mitjans dels locals sinistrats. 

 Els ocupants podran situar-se dins un sector de seguretat a l’interior de l'edifici o bé 

arribar a un espai a l’exterior segur. 

 Els efectes de l’emergència seran mínims sobre les instal·lacions, el contingut de 

l'edifici i el medi ambient. 

 Els efectes de l’emergència seran mínims sobre els edificis i els seus elements 

estructurals. 

La possibilitat de que el succés no pugui ser controlat amb els mitjans propis de cada local o zona, 

exigeix l’ajuda immediata d’altres, la col·laboració de tot el personal i la intervenció exterior, en 

casos de major gravetat. 
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3.1.3 PROPÒSITS 

El Pla d’Actuació ha de procurar en cas d’emergència: 

 Eficàcia en les actuacions previstes. 

 Assignació de responsabilitats específiques. 

 Coordinació d’esforços per fer front a una situació d’emergència. 

 Normalització de l’activitat habitual un cop superada la situació d'emergència. 

En conseqüència el Pla d’Actuació ha de: 

 Assignar les funcions de comandament. 

 Determinar els mitjans de comunicació i el sistema d’alarma. 

 Definir els procediments d’intervenció. 

 Establir el Pla d’Evacuació. 

 Assignar les funcions i actuacions del personal d’emergència, organismes i serveis 

implicats. 

3.2 IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 

3.2.1 EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE RISC 

D'acord amb l’Avaluació del Risc realitzada a l’anterior document, es relacionen accidents, incidents o 

situacions de risc previsibles a l’estació que poden derivar en una emergència. Segons aquestes 

situacions de risc, classificarem les emergències en:  

1. Emergències mèdiques o per accident  

2. Emergència per aturada de remuntador 

3. Emergència per incendi 

4. Emergència per problemes a instal·lacions (tall subministrament elèctric, línies de 

megafonia, fuites de combustible, ...) 

5. Emergència per amenaça de bomba o explosió. 

6. Emergència per nevades o allaus 

7. Emergència per riuades o esllavissades 

8. Emergència per altres fenòmens naturals. 

3.2.2 EN FUNCIÓ DE LA GRAVETAT O NIVELL D’EMERGÈNCIA 

Les emergències es classifiquen segons el nivell de gravetat o grau d’emergència en: 

 Fase d’alerta 

 Conat d’emergència 

 Emergència parcial 

 Emergència general 



PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ  Pàg. 49 

Memòria 

3.2.2.1 Fase d’alerta 

Són situacions en que no s’ha iniciat cap tipus d’emergència però el personal d’emergències es veu 

obligat a augmentar la vigilància i aplicar en alguns casos mesures preventives. 

Seran situacions d’aquest tipus: 

 Previsió de risc d’allaus fins al  nivell 2 

 Situacions d’alt risc d’incendi forestal 

 Previsió de tempestes intenses 

 Previsió de vent  

3.2.2.2 Conat d’emergència 

És l'accident que pot ésser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel personal i mitjans de 

protecció del local, dependència o sector. 

Seran situacions que afectin a una persona, grup de persones o que es donin en zones puntuals, on 

no es previngui la possible evolució a situacions més greus. 

Les seves conseqüències són pràcticament inapreciables, no és necessària l'evacuació i la 

recuperació de l'activitat normal és immediata. 

Seran situacions d’aquest tipus: 

 Petits accidents o malalties patides per algun visitant o treballador que no 

requereixin tractament metge especialitzat. 

 Aturades als remuntadors de durades inferiors a 30 minuts quan no sigui necessari 

evacuar als ocupants. 

 Incendis en llocs puntuals que puguin ser ràpidament controlats. 

 Tempestes intenses de curta duració on sigui necessari refugiar temporalment als 

visitants. 

 Obstrucció parcial de les vies d’accés que dificulten l’arribada però no la 

impossibiliten. 

 Moviments sísmics de poca consideració. 

3.2.2.3 Emergència parcial 

És l'accident que per ésser controlat i dominat requereix l'actuació d'equips especials d’emergència 

del sector o zona. Els efectes de l’emergència parcial restaran limitats a un sector i no afectaran 

d’altres adjacents ni a terceres persones.  

Pot ésser necessària l’evacuació parcial cap a altres sectors del recinte, hi pot haver alguna persona 

afectada. 

Seran situacions d’aquest tipus: 
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 Accidents a pistes, a remuntadors, de vehicles, laborals, per causes naturals i de 

mercaderies perilloses. 

 Persones desaparegudes. 

 Emergències i urgències mèdiques, excepte grup 1. 

 Aturades als remuntadors de temps superiors a 30 minuts, quan es necessari 

evacuar als ocupants. 

 Incendis no controlats fàcilment, que no posen en perill la seguretat dels ocupants 

però necessiten de l’ajuda exterior. 

 Accidents a instal·lacions que puguin ocasionar problemes al funcionament normal 

de l’activitat (tall subministrament elèctric, línies de megafonia,...) 

 Allaus amb persones atrapades. 

 Tall de carreteres. 

 Aïllament d’un numero reduït de persones. 

 Altres successos naturals que requereixin la intervenció d’agents exteriors. 

3.2.2.4 Emergència general 

És l’accident que per la seva gravetat i dimensió precisa de l’actuació de tots els equips i mitjans de 

protecció i l’ajut de mitjans de socors i salvament exteriors. 

Si la emergència afecta de forma general a tots els municipis, s’actuarà segons els plans territorials 

i/o els Plans Especials Infocat, Neucat, Inuncat, etc... que siguin d’aplicació. 

Comportarà l'evacuació de les persones de determinats sectors o zones, i fins i tot d’edificis.  

Seran situacions d’aquest tipus: 

 Aïllament de gran nombre de persones. 

 Grans incendis forestals. 

 Grans fenòmens naturals. 

 Explosions amb gran nombre d’afectats. 

 Avís de bomba o explosió. 

 Successos amb gran nombre de víctimes. 

3.2.3 EN FUNCIÓ DE LA OCUPACIÓ I ELS MITJANS HUMANS 

La disponibilitat de mitjans humans, característiques de l’alarma i la intervenció tipifiquen 

l’emergència que es pot generar en: 

 Horari feiner. 

 Horari festiu. 

 Nit. 

L’activitat al recinte i el seu desenvolupament constitueixen un factor de risc específic d’importància 

variable.  
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La tipificació de l’emergència permetrà la normalització de les actuacions, que es veuran matisades 

pel propi succés, requerint mesures específiques reflectides en les fitxes d’intervenció  

Durant el cap de setmana i jornada diürna l’estació disposa de més personal, per lo que suposa més 

rapidesa en detectar i donar l’avís d’alarma i més agilitat per resoldre qualsevol incident. 

3.3 EQUIPS D’EMERGÈNCIA 

3.3.1 ESTRUCTURA 

La seguretat a l’interior dels edificis i instal·lacions està encomanada a un conjunt d'efectius humans, 

que constitueix el personal dels equips d’emergències. 

Segons les missions encomanades es defineixen els següents llocs de treball: 

Direcció i coordinació Director d’actuacions en Emergències – DE 

Cap Intervenció – CI  

Intervenció 

 

Equips d’Alarma i Evacuació – EAE  

Equips de Primera Intervenció – EPI 

Equips de Segona Intervenció - ESI 

Equips de Primers Auxilis – EPA 

Suport 

 

Operadors del centre de control 

Equips de Relacions Exteriors – ERE 

Equips d’Assistència Tècnica – EAT  

Les funcions pròpies per desenvolupar les diferents missions quedaran reflectides a les descripcions 

dels llocs de treball. Cada lloc de treball tindrà assignats els seus titulars i suplents segons els horaris 

dels diferents torns de treball. 

Tots els equips i situacions d’emergència es coordinen al centre de control i comandament. 

3.3.2 ORGANITZACIÓ. CENTRE DE CONTROL I CENTRES DE COMANDAMENT 

3.3.2.1 Centre de Control -  CC 

3.3.2.1.1 Organització i funcionament 

El Centre de Control és el lloc on es centralitzen els senyals de detecció i els avisos d'alerta, alarma i 

des d’on es dirigeixen i es coordinen les actuacions durant l’emergència.  

El CC desenvolupa les següents funcions: 

 Centre de comandament i presa de decisions. 

 Control de la xarxa de comunicacions. 
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 Centre d’enllaç amb altres organismes exteriors. 

Al CC hi ha d’haver una persona permanentment durant l'horari de les pistes. 

El Centre de Control disposarà un canal de l’emissora específic per tractar els temes de l’emergència 

(el canal nº 2) que serà a les oficines centrals de l’estació. 

3.3.2.1.2 Aparells i mitjans 

El CC ha d'allotjar els següents equips i serveis: 

 Un telèfon amb una línia directa a l'exterior. 

 Comunicació interior. 

 Directori telefònic dins de suports visibles 

 Armari que contingui: 

o Còpies de totes les claus. 

o Plànols dels edificis i els esquemes de les instal·lacions. 

o Exemplar del Pla d'Autoprotecció. 

o Fitxes d'Intervenció. 

o Suport mural per col·locar-hi com a mínim tres plafons. 

o Plànols de les plantes de totes les edificacions, la ubicació de les 

instal·lacions principals i totes les instal·lacions de protecció contra incendis. 

o Plànols cartogràfics amb quadrícules.  

 S'ha de garantir el subministrament elèctric a la centraleta telefònica per tal que es 

puguin fer trucades d'emergència. 

3.3.2.2 Centres de comandament (exteriors) 

3.3.2.2.1 Centre de Comandament Avançat – CCA 

La seva ubicació, la determina el cap del Grup Local d'Intervenció (es pot constituir més d’un CCA 

d’acord amb les característiques de l’emergència). Les seves funcions són: 

 Exercir la coordinació in situ de la feina dels diferents grups d'actuació en un dels 

escenaris per afrontar l'emergència. 

 Estar en coordinació amb els diferents centres de Control i Coordinació de les 

brigades (CCC, amb el CECOPAL, amb els centres d’emergència, de control o gestió 

dels plans d'autoprotecció i amb el CECAT). 

3.3.2.2.2 Centre de Coordinació Operativa Local – CECOPAL 

És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des 

d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla. 

Les seves funcions són: 
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 Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de 

Catalunya (CECAT). 

 Notificar als grups operatius i al CECAT l’activació i la desactivació del Pla de 

protecció civil municipal. 

 Facilitar, si s’escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans 

oportuns, segons les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de 

l’emergència. 

 Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius 

municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos 

municipals necessaris.  

 Canalitzar l’ordre de l’autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis 

personals i la requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria dels béns 

necessaris per afrontar les situacions d’emergència.  

 Donar suport als mitjans d’emergències, de seguretat i als serveis especialitzats 

aliens que intervinguin en el municipi sota l’estructura del Pla activat. 

3.3.3 EQUIPS DE DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ 

3.3.3.1 Director d’actuacions en emergències – DE 

És el responsable únic, amb autoritat i capacitat de gestió per a dirigir el pla d’actuació en 

emergències. A més és el responsable del manteniment de la seguretat a tot el complex, assistit pels 

mitjans humans disponibles.  

Exercirà les funcions de coordinació entre tots els serveis d'intervenció, assistència i recolzament 

implicats a l’emergència.  

En situació d’emergència iniciarà la seva actuació al Centre de Control – CC, tenint a la seva 

disposició tots els mitjans materials propis de la instal·lació i organització i exercint el control dels 

mitjans d’informació dels serveis i dels ocupants. Per a la resta de la seva actuació, estarà situat al 

lloc de la emergència o al centre de control.  

Les seves actuacions poden tenir caràcter preventiu o de lluita contra el sinistre. En cas 

d'emergència haurà d’ésser assistit directament pel Cap d’Intervenció. 

A més a més de les competències atribuïdes per delegació, li corresponen les següents: 

 Comandar els serveis de seguretat propis o contractats establerts a l’interior de 

l’edifici. 

 Preparar i implantar millores de mitjans de protecció contra incendis. 

 Organitzar i formar els Equips d’Emergències amb la col·laboració del Cap 

d’Intervenció. 

 Preparar, realitzar i supervisar simulacres d’actuació i evacuació. 
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 Informar a la Direcció del grau d’aplicació i efectivitat de programa de mesures per a 

la seguretat establerta. 

 Coordinar actuacions amb els serveis municipals i ultramunicipals.  

 Mantenir la coordinació d'actuacions amb els serveis d'ordre, assistència i 

recolzament a l'exterior del recinte.  

 Disposar i controlar la informació i emissió de consignes als ocupants. 

 Informar al Servei de Protecció Civil. 

La declaració de les Situacions d’Emergència està considerada per l’avaluació dels fets i 

conseqüències o per les necessitats imposades per la prevenció i lluita contra el sinistre i correspon 

sempre al Director d’actuacions en Emergències. 

3.3.3.2 Cap d’Intervenció – CI 

És el responsable executiu de la intervenció, suport i assistència en una emergència a l’interior del 

recinte coordinant tots els equips actuants. 

Les funcions del Cap d’Intervenció són: 

 Analitzar i valorar les situacions de risc que puguin produir-se i proposar mesures 

correctores adients. 

 Executar les ordres emeses pel Director d’Actuacions en Emergències. 

 Exercir el comandament directe dels equips d'emergència des del lloc sinistral. 

 Mantenir el contacte permanent amb els equips d’emergència. 

 Controlar elements d’infraestructura i instal·lacions de protecció contra incendis i 

emergències 

 Exercir les funcions generades per les competències pròpies del Director 

d’Actuacions en Emergències, que li puguin ser delegades. 

 Informar al Director d’Actuacions en Emergències del desenvolupament de qualsevol 

situació d’emergència. 

3.3.3.3 Equips d’Intervenció 

3.3.3.3.1 Missions generals 

 Prevenció 

Prendre totes les precaucions útils per impedir que es produeixin condicions precises per a que 

s’iniciï un incendi o accident. Per a aquesta missió, cada membre dels equips haurà de: 

o Estar informat del risc general del complexa i particular de l'edifici. 

o Assenyalar les anomalies que es detectin i verificar que siguin solucionades. 

o Conèixer i interpretar les manifestacions dels diversos riscos que puguin 

donar lloc a una emergència. 
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o Tenir coneixement de la ubicació i l'ús dels mitjans materials de que es 

disposa. 

 Intervenció 

Cada membre dels equips ha de conèixer els mitjans de lluita contra sinistres, el seu emplaçament i 

la manera d’usar-los. A més a més, ha de saber: 

1. Suprimir sense retard la causa que provoca qualsevol anomalia: 

a. Per a una acció directa i ràpida (tallar el corrent elèctric localment, tancar la 

clau del gas, aïllar les matèries inflamables, etc.). 

b. Per a una acció indirecta, alertar les persones designades en el manual 

d’emergència. 

2. Combatre el sinistre des que es detecta. 

a. Activar la senyal d’alarma. 

b. Aplicar les consignes del manual d’emergència o seguir els procediments 

d’actuació. 

c. Atacar el sinistre amb els mitjans de primera intervenció disponibles mentre 

no arribin reforços. 

3. Evitar la propagació del sinistre. Prendre les mesures necessàries per evitar que aquest 

adquireixi grans proporcions, i particularment en cas d’incendi: 

a. Tancar portes i finestres aturant la ventilació. 

b. Allunyar o refredar els productes inflamables, explosius, tòxics, corrosius, 

etc. 

3.3.3.3.2 Equips d’Alarma i Evacuació – EAE 

Constituïts per un mínim de dues persones. Els seus membres seran personal d’oficines i serveis 

(edificis de pública concurrència) junt amb els monitors. 

Els membres de l'Equip d'Alarma i Evacuació EAE tenen assignades les següents funcions: 

 Donar l'avís per al coneixement del sinistre al Cap d’Intervenció, al Director 

d’actuacions en emergència o a l’operador del Centre d’Alarmes i Seguretat.  

 Requerir la intervenció dels Equips de Primera Intervenció (EPI) recolzant les seves 

actuacions.  

 Dirigir l'evacuació seguint les instruccions del comandament o atenint-se a les 

establertes en el Pla d'Evacuació. 

 Col·laborar amb els serveis assistencials per a acomboiament i control d’afectats. 

 En cas d’evacuació total, el recompte dels ocupants evacuats adscrits als diferents 

serveis i activitats de l'edifici. 

 Conèixer les funcions assignades d'intervenció i recolzament, recollides en els 

Procediments d’Actuació i Pla d’Evacuació. 

3.3.3.3.3 Equips de Primera Intervenció – EPI 
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Normalment, està constituït per un mínim de dues persones, encara que en funció de l’emergència 

podrà ser una única persona.  

Disposaran d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc 

i avisos d’emergència, primera intervenció davant conats, evacuació dels ocupants i aplicació de 

primers auxilis. La impartició d’aquesta formació es realitzarà de forma periòdica per part de la 

persona designada per la propietat.  

Els seus membres seran conductors de remuntadors, personal de neu artificial, maquinistes i pisters 

i tenen assignades les següents funcions: 

 Efectuar les accions immediates amb els mitjans disponibles en el punt d’emergència 

per intentar controlar-lo i reduir les seves conseqüències. 

 Donar l'avís segons les condicions que s'estableixen en el Pla. 

 Actuar a les ordres del Cap d’Intervenció.  

 Col·laborar amb els Equips d’Alarma i Evacuació (EAE) i els Equips de Segona 

Intervenció (ESI). 

 Reclamar la intervenció dels Equips de Primers Auxilis (EPA). 

 Conèixer les funcions assignades d’intervenció i recolzament recollides en els 

Processos d’Actuació i en les Instruccions pròpies. 

3.3.3.3.4 Equips de Segona Intervenció – ESI 

Són equips d’intervenció de nivell avançat que estaran constituïts per un mínim de dues persones.  

Disposaran d’una formació referida a la identificació de riscos concrets inherents a l’activitat, a la 

identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant aquests riscos i als 

procediments d’actuació en cas d’emergència, complementant la dels EPI.  

Normalment seran els pisters i el personal de manteniment i tenen assignades les següents 

funcions: 

 Efectuar les accions de salvament, de recerca i de rescat de les persones que siguin 

accidentades a les pistes.  

 Donar l'avís segons les condicions que s'estableixen en el Pla. 

 Actuar a les ordres del Cap d’Intervenció o del Director d’Emergències. 

 Reclamar la intervenció dels Equips de Primers Auxilis (EPA). 

 Conèixer les funcions assignades d’intervenció i recolzament recollides en els 

Processos d’Actuació i en les Instruccions pròpies. 

3.3.3.3.5 Equips de Primers Auxilis – EPA 

La composició d’aquests equips correspondrà a personal amb formació específica de Primers Auxili 

que actuaran com equips de Segona Intervenció.  
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Els membres assumiran les següents funcions: 

 Acudir al punt d’emergència quan en tinguin coneixement o siguin requerits pels 

serveis d’intervenció o pel comandament. 

 Prestar els primers auxilis sanitaris als lesionats pel sinistre. 

 Realitzar el trasllat de lesionats a Centres d’Assistència Mèdica atenint-se a l’establert 

en el Pla. 

 Conèixer les funcions assignades i recollides en els Procediments d’Intervenció i Pla 

d’Evacuació. 

3.3.3.4 Equips de Suport 

3.3.3.4.1 Equips de Relacions Exteriors – ERE 

Constituït per personal de Comunicació (Departament de Marketing). 

La seva funció, en cas de grans emergències és la de relacionar-se amb autoritats, mitjans 

informatius, assessors jurídics i assegurances. 

3.3.3.4.2 Operadors del Centre de Control – CC 

Personal degudament ensinistrat i coneixedor dels mitjans de comunicació i informació interns i 

externs.  

Les seves funcions en l’emergència són les següents: 

 Mantenir en servei permanent el Centre de Control. 

 Restar a les ordres del Director d’Actuacions en Emergències. 

 Servir d’enllaç entre grups operatius i comandaments. 

 Mantenir la comunicació amb serveis i organismes exteriors. 

 Transmetre avisos i consignes per megafonia o telèfon. 

3.3.3.4.3 Equips d’Assistència Tècnica 

Equip de recolzament format principalment per tècnics especialistes amb els que existeix un conveni 

de col·laboració.  

Actuen en emergències tècniques vigilant els equips i instal·lacions, al marge d’alguna altra funció 

que se li assigni sota les ordres directes del DE o el CI. 

L’EAT estarà format coma mínim per un tècnic de cada una de les següents especialitats: 

 Electricitat 

 Remuntadors 

 Allaus 

 Productes combustibles 

 Neteja de carreteres 

 Emissores 
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3.3.3.5 Equips d’Ajuda Exteriors 

EQUIPS D'AJUDA EXTERIORS Telèfon 

Emergències de la Generalitat 112 

Bombers 080 

Mossos d'esquadra 088 

Guardia Civil 062 

Forces i cossos de seguretat de l'estat   

Protecció civil   

Creu Roja   

Servei d'emergències mèdiques 061 

Taula 12. Equips d’Ajuda Exterior 

3.3.4 DESIGNACIÓ DELS EQUIPS D’EMERGÈNCIA 

3.3.4.1 Responsabilitats generals 

Tothom en una situació d'emergència està obligat a col·laborar i actuar d'acord amb instruccions, 

ordres o informació rebuda per minvar les conseqüències d'un incident o accident, assistir als 

afectats, lluitar contra l'emergència i restablir les condicions de normalitat al recinte. 

Tots els ocupants de l’estació, encara que no estiguin integrats en els equips d’emergències, hauran 

de participar en reunions informatives o cursos de formació per garantir la seva resposta adequada 

en front de l’emergència. 

3.3.4.2 Selecció dels membres dels equips d’emergències 

A l’annex A. s’adjunta una taula amb els membres proposats per formar part del col·lectiu dels 

equips d’emergència de l’estació d’esquí de Port Ainé. 

3.4 ACCIONS A REALITZAR 

Els procediments d’activació en front de l’emergència defineixen les operacions necessàries per a 

una resposta adequada a partir del moment de la seva detecció. 

Les operacions s’agrupen en tres Plans que garanteixen: 

PLA DE DETECCIÓ i 

D’ALARMA:  

 El Primer coneixement de la possible emergència. 

 La Transmissió de l’alarma. 

 L’Assumpció de l’alarma pels responsables de l’actuació. 

PLA D’INTERVENCIÓ:  

 

 La lluita contra l’emergència amb els mitjans humans, tècnics i 

d’instal·lacions disponibles. 

 La immediatesa de mobilització i actuació dels mitjans disponibles. 
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PLA D’EVACUACIÓ:  

 

 L’evacuació controlada de les persones fins a un lloc segur. 

 La prestació de primers auxilis. 

 El recompte dels evacuats. 

 El trasllat d’afectats a centres hospitalaris. 

3.4.1 PLA DE DETECCIÓ I ALARMA 

El Pla d'Alarma estableix el sistema de notificació d’una emergència al Centre de Control per, des 

d’aquí, transmetre l'alerta als Equips d'Emergència  i serveis exteriors per a que actuïn d'acord amb 

els procediments establerts i, si s’escau, donar l’alarma per a l’evacuació d’algunes pistes de l’estació 

o de tota l’estació. 

L’alarma es genera pel coneixement i l’avís de qualsevol succés que pugui esdevenir en sinistre, 

capaç d’alterar el funcionament normal d’una activitat i que suposi l’adopció de mesures preventives 

o d’intervenció per part d’algun equip o servei. 

3.4.1.1 Detecció i avís d’emergència 

És l'actuació per notificar el descobriment d'una emergència al Centre de Control (CC). La detecció 

pot donar-se de les següents maneres: 

1. Detecció humana: ja sigui per una persona del públic o del personal de l’estació. 

2. Detecció automàtica: per exemple mitjançant detectors d’incendi. 

3. Recepció d’amenaces externes: per exemple, bomba. 

Els mitjans de transmissió de la alerta de que es disposen són els següents: 

 Veu 

 Ràdio 

 Telèfon 

 Polsador d’alarma 

Aquest avís és l'ordre de posada en marxa del Pla d'Emergència i de convocatòria del Personal 

d'Actuació Contra Emergències, si s'escau. 

En rebre’s aquesta comunicació al CC, l'operador donarà l'alerta al personal dels Equips 

d'Emergències necessari segons la metodologia i els procediments establerts a continuació.  

3.4.1.2 Transmissió de l’alarma 

Segons la gravetat de la situació, es consideren nivells d’alarma en funció dels quals s’establirà un 

tipus d’avís. Els nivells són: 

 Nivell 1: Avís per alerta d’emergència 

 Nivell 2: Avís per alarma d’emergència - Conat 

 Nivell 3: Avís per emergència parcial 

 Nivell 4: Avís per emergència general 
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 Nivell 5: Notificacions a organismes de protecció civil 

 Nivell 0: Avís de fi d’emergència 

El contingut de les notificacions ha de ser breu, clar i concís; ha de tenir en compte que els 

destinataris d’aquesta notificació han de conèixer prèviament el que significa, a efectes del Pla 

d’Autoprotecció la situació que es comunica.  

Per a tots els avisos es farà en primera instància una notificació oral mitjançant els sistemes Walkie-

talkies. Posteriorment tota la notificació oral serà confirmada per una notificació escrita.  

A l’annex D. s’adjunten els models de notificació que s’han creat per a cada situació d’emergència. 

3.4.1.2.1 Avís per alerta d’emergència 

L’alerta es un avis per preparar-se davant una possible actuació, i te per objecte, fonamentalment: 

 Reduir temps de resposta dels medis que han d’actuar.  

 Mantenir l’organització d’autoprotecció atenta a nous avisos i informacions.  

La notificació d’alerta es pròpia de la Fase de Pre-Emergència i es precisament la primera alerta la 

que determina la definició de la situació.  

3.4.1.2.2 Avís per alarma d’emergència – Conat 

L’alarma es un avís per una intervenció que arriba, normalment, a l’adopció de mesures de protecció 

i que té una idea de immediatesa. 

La notificació d’alarma, es pròpia del conat, i es, precisament, la primera alarma la que determina la 

definició d’aquesta situació. Ha de sorgir de l’Operador/a del Centre de Control, i en primer lloc es 

s’emetrà oral i posteriorment escrita.  

3.4.1.2.3 Avís d’emergència parcial 

És l’actuació per convocar els ESI, davant l’evolució de l’emergència de conat a emergència parcial, i 

donar la informació necessària al personal afectat. 

Aquest avís es realitzat per ordre del Director d’Actuacions en Emergències (DE), quan en funció de 

la informació rebuda, ho consideri oportú. 

3.4.1.2.4 Avís d’emergència general 

És l'actuació per convocar a tot el personal d’explotació, davant l'evolució de l'emergència de conat a 

emergència general, i per dur a terme una evacuació general. 

Aquest avís es realitza per ordre del Director d'Emergències quan, en funció de la informació rebuda, 

ho consideri necessari.  
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3.4.1.2.5 Notificacions a l’organisme de protecció civil 

La comunicació de la situació d’emergència s’inicia amb la trucada pel telèfon d’emergències 112; a 

continuació  es pot telefonar a la policia municipal o mossos d’esquadra  perquè inici la seva 

intervenció i avisi al Servei de Protecció Civil Municipal.  

Segons la vulnerabilitat dels risc a l’Estació de Port Ainé als diferents plans municipals i la Central del 

112 donaran les sortides als diferents equips de socors especialitzats.  

Així mateix, la Protecció Civil Municipal a través del CECOPAL ho comunicarà al CECAT, principalment 

en els accidents que puguin afectar a un gran nombre de persones. 

3.4.1.2.6 Avís de fi d’emergència 

Restablerta la normalitat després de qualsevol emergència, l’operador del CC, per ordre del Director 

d’Emergències, difondrà un missatge indicatiu de Fi d’Emergència.  

Un cop finalitzada l’emergència, es comunicarà a la direcció general competent en matèria de 

protecció civil a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció. Aquest informe s’haurà de 

presentar en un termini de 7 dies hàbils i inclourà la informació detallada a l’annex D. 

3.4.2 PLA D’INTERVENCIÓ 

3.4.2.1 Generalitats 

La intervenció és la seqüència d'actuacions establertes per evitar o limitar al màxim els danys a les 

persones i als béns, utilitzant els mitjans disponibles.  Les actuacions a dur a terme en cas de sinistre 

depenen, a més de la gravetat de l'emergència, del grau de presència del personal propi al lloc de 

l’emergència i dels forasters. 

Els procediments d’actuació es divideixen en dos grups: 

 Procediments generals d’actuació 

 Procediments d’emergències en escenaris de riscos específics. 

Les emergències enumerades que no disposin d’un procediment específic seguiran els procediments 

generals d’actuació. 

Per a totes les emergències: 

 En cas de que sigui necessari s’activarà el servei d’ambulància o helicòpter. El CC es 

l’encarregat de la coordinació entre aquests serveis i l’equip del servei de pistes. 

 L’estació disposa de motos de neu, màquines, remuntadors i cotxes com a mitjans 

de transport. Sempre que el terreny ho permeti es prioritzarà la utilització d’aquests 

vehicles en cas d’emergència tant com per a portar materials com per a traslladar a 

ferits per optimitzar el temps. 
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 Sempre que els mitjans humans disponibles no siguin suficients per fer front a 

l’emergència, encara que els procediments d’intervenció no ho indiquin, es 

demanarà la presència dels equips d’ajut exterior.  

 Mentre duri la situació d’emergència la centraleta telefònica restarà en estat d’alerta, 

especialment al servei de les comunicacions que es generin per al control de 

l’emergència. 

 Un cop finalitzada la intervenció, es farà una inspecció acurada del lloc, es reposaran 

els mitjans utilitzats en cas de que sigui  necessari, i s’avisarà a CC que la 

emergència ha finalitzat. 

 Sempre que el CRE o els equips de coordinació exterior ho creguin convenient es 

farà un comunicat de premsa. El comunicat s’emetrà des de les oficines de Rialp. En 

cas de que es personalitzin periodistes a l’estació l’encarregat de tractar amb ells 

serà algun dels membres de ERE o en cas d’absència (ja que aquest equip està 

ubicat a Rialp) l’encarregat serà el DE. 

3.4.2.2 Procediments generals 

3.4.2.2.1 Intervenció – Alerta 

Una alerta d’emergència és qualsevol situació que pot esdevenir en una emergència però que encara 

no ho és. 

Quan es produeixi alguna alerta, els procediments a seguir seran: 

1. CC avisa a EPI 

2. Comprovació de l’alerta o bé per mitjans materials o bé mitjançant els EPI. 

3. Fer inspeccions periòdiques fins que acabi l’alerta, controlant que no esdevingui una 

emergència. 

3.4.2.2.2 Intervenció – Conat d’emergència 

Un Conat d'Emergència és qualsevol situació que pot ser controlada i dominada fàcilment i amb 

rapidesa pel personal amb mitjans de la instal·lació o només pel del propi sector afectat.  

Quan es produeixi l’Alarma, el Conat comportarà les accions següents: 

1. Actuació immediata dels EPI, fent ús dels mitjans disponibles. 

2. Transmissió de l'avís al CC, als comandaments i als EAE. 

3. Compareixença del Cap d’Intervenció al lloc de l’incident. 

4. Avaluació de l'incident en la seva evolució i possibles conseqüències.  

5. Presa i execució de mesures d'intervenció immediata.  

6. Si no es pot controlar la situació es declararà l’Emergència. 

3.4.2.2.3 Intervenció – Emergència parcial o general 
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Una Emergència és la situació que, per ser dominada, requereix una actuació intensa del personal i 

els mitjans propis i que pot arribar a requerir la intervenció de mitjans exteriors. 

Les accions a realitzar són: 

1. Informació als ocupants i emissió de consignes. 

2. Coneixement de la situació per part del Director d’Emergències. 

3. Disposició de mesures per al control de la situació d'emergència per part de DE i CI. 

4. Avís a ESI i EPA  i actuació dels equips d’emergència. 

5. Disposició de mesures per a l'assistència sanitària immediata, l’evacuació i trasllat 

d'afectats.  

6. Decisió d'evacuació per part del Director d'Emergències d’acord amb els Bombers. 

7. Davant de la gravetat de l'emergència, decisió del Director  d’Emergències de comunicar 

el fet al 112.  

8. Establiment de connexió amb els serveis exteriors municipals i extramunicipals. 

Durant la situació d’Emergència, la Centraleta Telefònica restarà en estat d’alerta, especialment al 

servei de les comunicacions necessàries per al control de l’emergència. 

3.4.2.2.4 Fi de l’emergència 

La Fi de l'Emergència s'haurà de produir i decretar pel Director d’Emergències quan es comprovi que 

han desaparegut o s'han reduït suficientment les causes que la varen generar. 

La declaració de Fi de l'Emergència comporta: 

1. El restabliment de la normalitat. 

2. El restabliment dels serveis i retorn dels equips a la seva situació habitual. 

3. El restabliment de la plena operativitat dels dispositius de seguretat a l'edifici. 

4. La informació als ocupants, si és adient, d'aquesta declaració.  

3.4.2.3 Procediment d’emergències en escenaris específics 

3.4.2.3.1 Emergències mèdiques 

Qualsevol emergència pot esdevenir en una emergència mèdica. Les emergències mèdiques es 

classifiquen en 4 índex, per als que s’estableix una actuació específica per a cadascun d’ells. Els 

índex considerats fan referència als llistats a l’apartat d’identificació de riscos del present document, i 

són: 

 Conat d’emergència:  

o Emergències mèdiques nivell 1: tipus Índex 1 

 Emergència parcial: 

o Emergències mèdiques nivell 2: índex 2 i 2 evolutiu 

o Emergències mèdiques nivell 3: índex 3 i urgències mèdiques 
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o Emergències mèdiques nivell 4: Mort  

Per a totes les emergències, en cas de que sigui necessari s’activarà el servei d’ambulància o 

helicòpter. El metge és l’encarregar d’activar aquest serveis. El CC es l’encarregat de la coordinació 

entre aquests serveis i l’equip del servei de pistes. 

Les emergències mèdiques s’atendran al dispensari mèdic que està situat a la cota 2.000, dins de les 

dependències de l’Hotel. L’estació disposa d’un altre espai adaptat per a aquestes funcions a la cota 

1600 (Edifici Sant Miquel) que pràcticament no es fa servir, únicament per a l’espera de 

l’ambulància. 

El metge és l’encarregat de prendre les decisions tant del tractament com d’una possible evacuació a 

un centre més especialitzat. 

Per a totes les emergències mèdiques, en primer lloc es farà un reconeixement inicial que consistirà 

en lo següent: 

1. Es comprovaran les constant vitals, en tres punts: 

a. Obertura dels ulls:  Espontània/ després d’una ordre verbal/ com a reacció 

d’un estímul de dolor / Nul·la 

b. Resposta verbal: Orientada/ Confusa/ Inapropiada/ Incomprensible/ Nul·la 

c. Resposta motora: Obeeix/ Localitza/ Retira o flexiona/ Flexió anormal/ Nul·la 

2. Es classificarà l’emergència segons els índex definits i s’actuarà segons els procediments 

establerts per a cadascun d’ells. 

En funció de l’índex de l’emergència el metge marcarà les pautes a seguir. 

3.4.2.3.2 Accident a pistes 

Inclou tot tipus d’accident on estiguin involucrades persones que hagin quedat ferides a l’entorn de 

les pistes d’esquí. 

Els encarregats de socórrer els accidentats a pistes són els pisters. Port Ainé disposa de 6 pisters 

incloent un de guàrdia que està situat a la cota 2.440m amb moto de neu barqueta. 

Cada pister té una zona assignada per al manteniment de la mateixa. En cas d’emergència acudeix 

al lloc del sinistre el pister que estigui més a la vora (no és necessariament el pister de la zona). 

El pister de guàrdia és l’encarregat de subministrar el material  necessari en cas d’accident.  Tant els 

pisters com les casetes dels remuntadors tenen farmacioles amb el material bàsic per a primeres 

cures.  

Per la morfologia de l’estació, es pot accedir al 90% del domini esquiable amb moto de neu. 

El trasllat dels ferits es farà en moto, telecadira o manualment segons el terreny ho permeti.  
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Si la evacuació del ferit s’ha de realitzar fent un descens perillós (per condicions de la neu o del 

terreny), es baixarà la llitera despenjant-la amb rapelador i cordes (sistema escalada) i fent servir 

ancoratges (esquís, bastons, pins, etc.) 

Al moment d’assabentar-se d’un accident a les pistes, CC avisarà al pister (ESI) que es trobi més a la 

vora. 

1. Pister localitza ferit, balisa la zona i fa una valoració de l’accidentat. 

2. El Pister que està al lloc de l’accident avisar a al Pister de guàrdia i demana el material de 

socors que necessita per atendre i baixar al ferit amb les màximes garanties de seguretat 

3. El pister de guàrdia ajuda al pister que ha atès en primera instància al ferit. 

4. S’estabilitzarà al ferit i es prepararà per a la evacuació. La evacuació dels accidentats es 

realitzarà en funció de la gravetat de la emergència mèdica, tal i com s’indica a 

continuació: 

a. Emergència mèdica nivell 1: L’evacuació es realitzarà seguint el procediment 

habitual, amb dos pisters mitjançant lliteres de neu.  

b. Emergència mèdica nivell 2: L’evacuació es realitzarà seguint el procediment 

habitual, amb lliteres de neu i s’immobilitzarà al pacient amb matalàs de buit, 

un collaret cervical,etc. En cas de que sigui necessari es valorarà posar la 

motxilla d’oxigen.  

c. Emergència mèdica nivell 3: L’evacuació es realitzarà immobilitzant a 

l’accidentat. El mouran amb coquilla, dins del matalàs de buit i completament 

immobilitzat. Sempre que hi hagi una emergència mèdica d’aquest tipus 

s’avisa el metge per tal que es personi al lloc de l’accident. Serà necessari la 

motxilla d’oxigen i motxilla medicalitzada. 

d. Emergència mèdica nivell 4: El CC avisarà a l’autoritat competent mitjançant 

el 112 i explícitament als Mossos d’esquadra. L’equip d’emergència abalisarà 

la zona on es troba l’accidentat, taparà el cos i quedarà de guàrdia fins que 

arribi l’autoritat competent. 

5. Es considera l’accident finalitzat quan el ferit arriba al dispensari mèdic. Al arribar al 

dispensari mèdic de l’estació, el pister encarregat de la evacuació realitzarà un informe 

assistencial, en el qual hi constaran les dades del ferit, les lesions i la descripció de 

l’accident. 

3.4.2.3.3 Recerca de persones desaparegudes 

En el moment en que es té coneixement que hi ha alguna persona desapareguda, ja sigui per 

l’alarma d’un pister al Centre de Control o dels familiars al Centre de control, les operacions a 

realitzar seran les següents: 

1. CC dóna la fitxa d’identificació a la persona que ha donat l’avís per tal que complimenti 

les màximes dades possibles del desaparegut. 

2. CC: 
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a. Emet un primer missatge per megafonia per tota l’estació indicant el nom de 

la persona que es troba a faltar per tal de que es personi al CC.  

b. Informa als acompanyants que s’hi ha vingut en cotxe no poden moure el 

vehicle del lloc estacionat. 

3. Si passats 30 minuts del primer missatge la persona desapareguda no ha estat 

localitzada, el CC: 

a. Avisa al CI i al DE de que la persona no apareix 

b. Torna a emetre el missatge per megafonia per tota l’estació indicant el nom 

de la persona que es troba a faltar per tal de que es personi al CC.  

c. Avisa als equips d’emergències (ESI) perquè facin una batuda per les 

instal·lacions de l’estació. CC ha de facilitar les característiques de la persona 

desapareguda (vestimenta, característiques físiques, si té algun problema o 

pateix una malaltia, etc.) així com la zona on el van veure per ultima vegada. 

4. Els equips d’emergència fan la batuda i comuniquen el resultat al CI, DE i CC. 

5. CC avisarà al 112 perquè tingui constància de la desaparició si: 

a. A les 15:30h no ha aparegut la persona CC avisa al 112. 

b. Han transcorregut 2h des de l’emissió del primer avís. 

6. S’adequa una sala o despatx per a l’operativa de recerca. Es disposarà d’un plànol per tal 

de definir els grups de recerca. 

7. S’adequa una sala pels familiars o acompanyants i s’avisa a suport mèdic per tal 

d’avaluar l’estat psicològic. Qualsevol comunicació sobre el desaparegut als familiars el 

realitzarà el director d’emergències. 

8. Els equips d’emergències de l’estació restaran a les ordres dels equips externs que enviï 

el 112. 

9. El director d’emergències es mantindrà informat en tot moment dels resultats dels equips 

d’emergències. 

10. Si els bombers ho requerissin, el personal de l’estació podria marcar un punt d’aterratge 

per a l’helicòpter.  

11. En cas de localitzar al desaparegut i confirmar que es la persona que es buscava, es 

donarà l’avís immediat als equips d’emergències per tal d’aturar la recerca.  

12. En cas de localitzar al desaparegut sense vida, avisar al responsable que donarà avís a 

l’autoritat competent. 

3.4.2.3.4 Aturada de remuntadors 

Tots els remuntadors de l’Estació de Port Ainé tenen característiques pròpies i força diferents entre 

ells, com poden ésser: la capacitat, el desnivell, el recorregut, etc. Per aquest motiu la evacuació de 

cadascuna d’aquestes instal·lacions serà particular i diferent.  

3.4.2.3.4.1 Conat d’emergència en aturada de remuntadors 

Quan es tingui coneixement de que un remuntador s’aturi, les operacions que es realitzaran seran 

les següents: 



PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ  Pàg. 67 

Memòria 

1. S’impedirà l’accés al remuntador de nous usuaris fins a que no s’hagi reparat l’averia. 

2. El Conductor intentarà posar el remuntador en funcionament pels mitjans habituals. El 

temps màxim d’immobilització seran 5 minuts. 

3. En cas de no aconseguir-lo en el temps establert, el conductor avisa a CC per a que avisi 

al responsable de manteniment que s’haurà de personar a la caseta de l‘estació motriu.  

4. Durant els pròxims 15 minuts el de manteniment intenta posar el remuntador en marxa. 

5. Transcorreguts 25 minuts des de l’aturada, si no es troba l’averia i no s’ha pogut posar 

en marxa la instal·lació es procedirà a l’evacuació amb el motor secundari. 

6. Si transcorreguts 5 minuts no es pot posar en marxa el secundari  el conductor avisa al 

CC i declararà “Estat d’emergència parcial per aturada de remuntador” i s’iniciarà el pla 

d’evacuació del remuntador. 

7. S’informarà al cap d’intervenció  per tal de mobilitzar el ESI per evacuar la instal·lació. 

8. Es preparen els equips de rescat i s’avisa als EAE (reforç) per que vagin a la zona 

afectada. L’estació disposa de mitjans de transport per tal de distribuir el personal i 

repartir els equips necessaris. 

No poden transcórrer més de 30 minuts des de la parada del remuntador fins al inici de l’evacuació. 

3.4.2.3.4.2 Emergència parcial en aturada de remuntadors 

Es declararà  “Estat d’emergència parcial per aturada de remuntador” quan sigui necessària la seva 

evacuació. Com s’ha especificat anteriorment, cada remuntador té unes característiques diferents i 

per tant compta amb un pla d’evacuació específic. De totes formes els passos a seguir de forma 

genèrica seran els següents: 

1. CC avisa 112 

2. CC avisarà als passatgers que es procedirà a l’evacuació i que els equips de rescat estan 

en camí mitjançant. 

3. EPI fa una baixada per la línia de la instal·lació i comprova el numero de persones.  . 

Durant la comprovació de la instal·lació, s’avaluarà la dificultat i prioritat de la zona i la 

tipologia de clients (es tindrà en compte la edat, vestimenta, estat físic... 

4. La instal·lació està dividida per trams, i es distribuirà el personal i el material a utilitzar 

per realitzar la evacuació (cada remuntador té un numero de trams que es descriuen al 

pla d’evacuació específic de cada remuntador). 

5. Els ESI avisaran als clients tant per evacuar-los com per informar-los de les tasques de 

salvament mitjançant uns megàfons. 

6. Abans de procedir a l’evacuació, s’activaran totes les mesures de seguretat per que no es 

posi en marxa la instal·lació fins a nova ordre del responsable de manteniment i el 

d’explotació. 

7. Es començaran les tasques d’evacuació seguint el pla d’evacuació específic per a cada 

remuntador. 

8. Començar a despenjar en primer terme els seients o cabines més dificultoses.  
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9. Un cop finalitzada la intervenció, es farà una inspecció acurada del lloc i s’avisarà a CC 

que la emergència ha finalitzat. 

10. Es reposaran els mitjans utilitzats.  

En cas de quedar un pister (ESI) penjat a la línia avariada, serà prioritària la seva evacuació per tal 

que pugui ajudar a les tasques de rescat. 

Si el DE creu necessària la intervenció de l’helicòpter per tal d’agilitzar l’operació, l’estació disposa de 

on s’habilitarà un espai adient.   

Un cop arribin els serveis d’emergència  externs es dirigiran a control que els informarà de l’estat de 

l’evacuació i on s’han de dirigir.  

Sempre hi haurà a la cota 2000 de l’estació una persona de guàrdia per baixar el material que sigui 

necessari, ja que és el punt de l’estació on hi ha els equips de rescat. 

Si es veu viable una solució L’equip de manteniment treballarà en paral·lel reparant l’averia, ja que si 

es pot posar en funcionament el remuntador, es pararà l’evacuació de la línia. 

Considerant que un telesquí és un remuntador, en cas d’averia no comporta cap inconvenient per la 

seva evacuació, el que si es farà és una baixada per la línea fent la tasca d’informació necessària. 

3.4.2.3.1 Incendi 

Les actuacions d’Intervenció en Incendi d’acord amb les Situacions d’Emergència es descriuen a 

continuació. 

3.4.2.3.1.1 Conat d’emergència en incendi 

Quan es tingui coneixement d’un incendi s’actuarà seguint les etapes: 

1. L'operador del CC: 

a. Avisarà de l’alarma amb els EPIs per a que intervinguin 

b. Informarà al Cap d’Intervenció  

c. Avisarà als EAE per a que informin als clients i iniciïn les tasques d’evacuació. 

2. En rebre l’avís, els EPI realitzaran les següents accions: 

a. Prendran l’extintor portàtil més proper i assequible. 

b. Es dirigiran al lloc d’emergència. 

c. Formaran equips amb la resta dels companys -mínim de dues persones- 

d. Accionaran l’extintor per atacar el foc. 

3. El Cap d’intervenció, que haurà rebut l’avís via CC. 

a. Es presentarà al lloc de l’emergència.  

b. Dirigirà la tasca dels EPI  fins la finalització del sinistre.  

4. Restablerta la normalitat, es procedirà a la reposició dels mitjans utilitzats i a la valoració 

de danys. 
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En el cas d’observar un increment del sinistre, el CI activarà la situació d’emergència parcial, si ho 

creu necessari. 

3.4.2.3.1.2 Emergència parcial en incendi 

Si es descobreix un sinistre classificat d’emergència parcial o la situació hi evoluciona, s’actuarà 

seguint el procediment indicat a les tres primeres etapes anteriors, a més: 

1. El CI:  

a. Requerirà la presència dels ESI 

b. Informa al DE de la situació perquè es personi. 

2. L’operador del CC avisarà als ESI.  

3. El DE, un cop avaluada la situació, activarà la fase d’emergència parcial a través del CC. 

4. En rebre l’avís, els Equips de Segona Intervenció (ESI) es dirigiran al lloc de l’emergència 

i realitzaran les següents accions d’acord amb els procediments propis del servei:  

a. Col·laboraran amb el Cap d’Intervenció. 

b. Faran ús dels material més adequat (mànegues, llances, extintors, etc) per a 

la lluita contra el foc.  

c. Continuaran les tasques d’extinció i efectuaran vigilància preventiva fins a la 

total extinció. 

3.4.2.3.1.3 Emergència general en incendi 

Quant la situació d’emergència requereixi l’actuació de tot el personal d’actuacions contra 

emergències, el Director d’Emergències declararà “EMERGÈNCIA GENERAL”: 

L'operador del CC, s’encarregarà de difondre-la, d’acord amb les següents etapes: 

1. Trucada, pel sistema més ràpid possible al telèfon 112 i als Bombers i/o als equips d’ajut 

extern, amb indicació expressa d’emergència. 

2. Difusió pels mitjans previstos del missatge d’emergència general, que comportarà la 

intervenció automàtica de tot el personal dels Equips d’Emergències. Aquests actuaran 

segons les etapes descrites en el punt anterior, sempre sota el comandament de les 

directrius del Director d’Emergències. 

3. En arribar els equips d’ajut exterior, tot el personal dels Equips d’Emergències, sota la 

direcció del Director d’Emergències, es posarà a la seva disposició. 

El Director d'Emergències, rebrà els responsables dels equips d’ajut exterior i els informarà de les 

accions empreses i de l’estat de l’emergència. 

3.4.2.3.2 Emergència ocasionada per manipulació de mercaderies perilloses (gas i 

gasolina). 

Es descriuen a continuació les actuacions d’Intervenció en emergències per manipulació de 

mercaderies perilloses (considerant com a mercaderies perilloses el gas i la gasolina). 
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3.4.2.3.2.1 Emergència parcial ocasionada per manipulació de mercaderies perilloses 

Quan es declari una emergència per manipulació de mercaderies perilloses s’adoptarà directament 

l’estat d’emergència parcial. El procediment a seguir per a aquest tipus de sinistre seran: 

1. Avís a: 

a. CC al CI perquè acudeixi a la zona i avisi als EPI, EAE i ESI 

b. ESI a EAT, per tal que comuniquin accions a emprendre i es personin. 

2. L’operador del CC emet un missatge per megafonia informant de la situació als clients 

per que evacuïn la zona. 

3. En rebre l’avís, els EAE realitzaran les següents accions: 

a. Alertaran als clients de la zona de l’emergència  

b. Començaran les tasques d’evacuació de l’àrea. 

4. Els ESI preparen els equips necessaris i es dirigeixen a la zona afectada. L’estació 

disposa de mitjans de transport per tal de distribuir el personal i repartir els equips 

necessaris. 

5. Els EPI abalisaran la zona afectada i faran tasques de suport per als ESI. 

6. Els ESI, en arribar al lloc de l’emergència realitzaran les següents accions d’acord amb els 

procediments propis del servei:  

a. Estan en contacte amb els EPA 

b. Col·laboraran amb el Cap d’Intervenció. 

c. Faran ús dels material més adequat per a la lluita contra l’emergència.  

d. Continuaran les tasques i efectuaran vigilància preventiva fins a la total 

extinció de la emergència.  

En cas d’observar que la emergència no es pot controlar, el CI activarà la situació d’emergència 

general. 

3.4.2.3.2.2 Emergència general ocasionada per manipulació de mercaderies perilloses 

Un cop s’hagi declarat emergència general, els passos a seguir seran els següents: 

1. Trucada, pel sistema més ràpid possible al 112, amb indicació expressa de l’emergència. 

2. El CC avisa: 

a. Ràpidament al DE. 

b. A tot el personal dels equips d’emergència que encara no estigui al lloc del 

sinistre perquè intervinguin. 

3. Els equips d’emergència actuaran segons les etapes descrites al punt anterior, sempre 

sota el comandament del DE. 

4. En arribar els equips d’ajut exterior, tot el personal dels Equips d’Emergències, sota la 

direcció del DE, es posarà a la seva disposició. 

5. El DE, rebrà els responsables dels equips d’ajut exterior i els informarà de les accions 

empreses i de l’estat de l’emergència. 
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3.4.2.3.3 Tall de subministrament elèctric 

El tall de subministrament elèctric no suposa una emergència per si sol, sinó per les conseqüències 

que comporta ja que suposa la parada de es instal·lacions i en el cas més desfavorable el tancament 

de l’estació. 

Es consideren tres situacions d’emergència: 

 Conat d’emergència: Si el succés es pot reparar en un temps raonable i les persones 

afectades són mínimes. 

 Emergència parcial: Quan els succés no es pot reparar a l’instant i la magnitud de 

l’emergència afecta a un grup de persones considerable. Inclou la manca 

d’alimentació a un remuntador. 

 Emergència general: Quan el tall del subministrament elèctric afecta a totes les 

instal·lacions de l’estació i s’ha de fer evacuació generalitzada (no es considera si 

l’evacuació es fa amb motor tèrmic). 

A continuació es marquen les pautes a seguir per a cadascuna de les situacions anteriors. 

3.4.2.3.3.1 Conat d’emergència per tall de subministrament elèctric 

En aquest cas, els passos a seguir seran  els següents: 

1. El CC avisarà a: 

a. EPI i CI perquè es dirigeixin a la zona afectada. 

b. Si el conat passa a un edifici de publica concurrència, s’avisarà també als 

EAE. 

2. Els EPI revisaran la instal·lació i intentaran resoldre l’emergència. 

3. El CI comandarà l’actuació i mantindrà informat al CC. 

4. Si es dona en un edifici de publica concurrència els, EAE informaran als usuaris i iniciaran 

l’evacuació. 

5. Restablerta la normalitat, es procedirà a la reposició dels mitjans utilitzats i a la valoració 

de danys. 

En el cas d’observar que el conat no es pot resoldre o incrementa la seva magnitud, el CI activarà la 

situació d’emergència parcial, si ho creu necessari. 

3.4.2.3.3.2 Emergència parcial per tall de subministrament elèctric 

Si es descobreix un sinistre d’aquest tipus classificat d’emergència parcial o la situació hi evoluciona, 

s’actuarà seguint el procediment indicat a les etapes anteriors, a més de les següents: 

1. El CI reclamarà de la presència de ESI 

2. El CC avisarà a: 

a. ESI perquè preparin els equips necessaris i es dirigeixen a la zona afectada. 
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b. EAT per tal que comuniquin accions a emprendre i es personin. 

3. El CC emetrà un missatge per informar als visitants de la situació. 

4. En el cas de que l’emergència afectés a un telecadira, el procediment a seguir seria el 

marcat al pla d’evacuació dels remuntadors. 

5. Els ESI continuaran les tasques per acabar l’emergència. 

6. Els EAE evacuaran la zona afectada. 

En el cas d’observar que l’emergència no es pot resoldre o incrementa la seva magnitud, el CI 

activarà la situació d’emergència general, si ho creu necessari. 

3.4.2.3.4 Tall de línies de comunicació 

De la mateixa manera que amb el tall de subministrament elèctric, el tall de les línies de comunicació 

no suposa una emergència per si sol, sinó per les conseqüències que pot comportar en cas de que 

es produeixi simultàniament amb una altra emergència. 

Per aquest motiu, es tracten en aquest apartat els procediments a seguir, considerant els elements 

de comunicació pertanyents a la megafonia per a comunicació amb els clients i a la telefonia i 

emissores per a comunicació interna. 

Si s’activa una emergència i les línies de megafonia no estan operatives hi hauria una inexistència de 

comunicació entre l’estació d’esquí i els clients. En aquest cas es dotaria als EPI amb megàfons per 

informar als usuaris. 

Si la telefonia i les emissores no funcionen, fet que es considera poc usual, es passarà a un canal de 

comunicació directe que té pocs punts sense cobertura. 

3.4.2.3.5 Avís de bomba 

En produir-se una trucada telefònica anònima de l’exterior indicant l’existència d’una bomba, la 

persona que rebi la trucada intentarà obtenir la màxima informació possible, prenent-ne nota 

simultàniament. 

Es pot preveure que el que rebrà la trucada serà l’operador del CC. Caldrà que faci les següents 

operacions: 

1. Durant la conversa: 

a. Mantenir la calma 

b. Obtenir la màxima informació possible sobre: 

 Data, hora i durada de la comunicació 

 Paraules exactes de la persona comunicant de l’avís (si es possible es 

gravarà en cinta). 

 Esbrinar si el comunicant es coneixedor del recinte o zona, de les 

seves instal·lacions i de la operativa de seguretat establerta 

(Procurant copsar-ho amb precisió). 
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 Preguntes a fer: 

o Quan explosionarà l’artefacte? 

o A on està col·locat? 

o Quina aparença té? 

o Què motiva l’acció? 

o Se’n responsabilitza algun grup? 

 Identificació de la veu: 

o Sexe del comunicant 

o Edat aproximada 

o Característiques de la veu (accent estranger, quequeix, etc.) 

o Intent de detecció de l’estat anímic del comunicant.  

 Sorolls de fons: 

o Música 

o Veus 

o Tràfic 

o Avions 

o Trens 

o Màquines 

c. Escriure simultàniament les dades obtingudes. 

d. Procurar allargar al màxim la conversa. 

2. Avisar IMMEDIATAMENT al Director d’ Emergències sense fer comentaris a terceres 

persones.  

3. Avisar a la policia donant tota la informació rebuda 

4. Avisar al Cap d’Intervenció. 

5. Restar disponible per seguir noves instruccions del comandament 

3.4.2.3.6 Allaus 

CC cada matí mira la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Fins al nivell 3 l’estació està en 

alerta, a partir del nivell 3 ja es considera emergència i l’estació comença a intervenir. 

3.4.2.3.6.1 Procediment en alerta 

En cas de tenir alerta per amenaça de caure un allau el procediment a seguir serà el següent: 

1. CC: 

a. Avisa a DE per informar de la situació. 

b. En cas de ser nivell 3, avisa al CI  

c. Informa als usuaris mitjançant cartells informatius. 

2. Si hi ha perill que l’alerta es converteixi en emergència, el CI comprova la situació i 

característiques de l’alerta. 

3. CI valora la informació i té en compte les condicions meteorològiques per considerar si 

és necessari considerar l’alerta en emergència.. 
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4. CC Fer inspeccions periòdiques fins que acabi l’alerta, controlant que no esdevingui una 

emergència. 

3.4.2.3.6.2 Procediment en emergència parcial 

Es descobreix una emergència d’aquesta categoria quan el nivell és superior a 3 o bé si el DE i el CI 

així ho consideren per perill a que l’alerta evolucioni. En aquests casos s’actuarà seguint el 

procediment següent: 

1. CI i DE prenen la decisió de fer baixar l’allau 

2. EPI abalisen la zona afectada per risc d’allau i tanquen la zona d’afectació. 

3. DE truca als EAT específics d’allaus perquè vinguin amb l’helicòpter a fer-la baixar. 

4. CC emet un missatge informatiu als visitants de l’estació. 

5. EAT fan baixar l’allau. 

3.4.2.3.6.3 Procediments en emergència general.  

Es considera emergència general quan l’allau baixa sola sense prèvia intervenció i atrapa persones.  

Si l’allau baixa sola però no es troba a faltar a ningú, l’emergència es dona per finalitzada. 

1. CC avisa a: 

a. EPI’s perquè evacuïn la zona i impedeixin l’accés.  

b. CI perquè vagi al lloc del sinistre i avaluï l’estat 

c. ESI’s i EPA’s perquè vagin a la zona 

d. DE perquè gestioni l’emergència 

e. 112 perquè conegui l’emergència i enviï els equips exteriors necessaris.  

f. Bombers perquè es personalitzin 

g. Al metge de pistes perquè es personalitzi al lloc de l’emergència. 

2. CC emet un missatge general a l’estació, recull informació de les persones 

desaparegudes i ho comunica al CI.   

3. Els ESI preparen els equips necessaris i es dirigeixen a la zona afectada. L’estació 

disposa de mitjans de transport per tal de distribuir el personal i repartir els equips 

necessaris. 

4. Els ESI, junt amb la col·laboració dels EPI, en arribar al lloc de l’emergència 

realitzaran les següents accions d’acord amb els procediments propis del servei:  

a. Col·laboraran amb el Cap d’Intervenció. 

b. Faran ús dels material més adequat (pals de detecció, arvas, pales, etc) per 

a recerca de persones.  

5. Els EPA s’encarreguen de donar els primers auxilis. 

6. En arribar els equips d’ajut exterior, tot el personal dels Equips d’Emergències, sota 

la direcció del DE, es posarà a la seva disposició. 

7. El DE, rebrà els responsables dels equips d’ajut exterior i els informarà de les accions 

empreses i de l’estat de l’emergència. 
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8. S’adequa una sala pels familiars o acompanyants i s’avisa a suport mèdic per tal 

d’avaluar l’estat psicològic. Qualsevol comunicació sobre la situació dels atrapats als 

familiars el realitzarà el DE. 

9. El DE es mantindrà informat en tot moment dels resultats dels equips d’emergències. 

10. Si els equips d’ajut exterior (112) ho requerissin, el personal de l’estació podria 

marcar un punt d’aterratge per a l’helicòpter.  

11. En cas de localitzar un atrapat sense vida, avisar al CC perquè doni l’avís a l’autoritat 

competent. 

12. Finalitzada la intervenció, es farà una inspecció acurada del lloc en presència dels 

bombers i es reposaran els mitjans utilitzats. 

3.4.2.3.7 Inundacions i terratrèmols 

Són emergències molt poc probables, però en cas de que es produeixin els passos a seguir seran,en 

cas de q siguin considerables: 

1. El CC avisa: 

a. Al CI i al DE 

b. A tots els equips d’emergències 

c. Al 112 

2. El DE activa el pla en altres d’àmbit superior i informa al CECOPAL. 

3. En arribar els equips d’ajut exterior, tot el personal dels Equips d’Emergències, sota la 

direcció del DE, es posarà a la seva disposició. 

4. El DE, rebrà els responsables dels equips d’ajut exterior i els informarà de les accions 

empreses i de l’estat de l’emergència. 

5. El DE cooperarà amb el CCA. 

3.4.2.3.8 Manca de visibilitat per boira 

En cas d’aparèixer una boira espessa que impedeixi la visibilitat a les pistes, l’estació, si ho considera 

necessari, decretarà l’estat d’emergència per manca de visibilitat per boira i procedirà al tancament 

de l’estació. Un cop declarada l’emergència, el procediment a seguir serà el següent: 

1. El CC, ha d’avisar a tot el personal de l’estació: 

a. Als conductors perquè no deixin pujar als remuntadors i agrupin als usuaris a 

l’estació inferior. 

b. Als ajudants dels conductors perquè agrupin als clients a l’estació superior. 

c. Al personal d’edificis de publica concurrència per mantenir als client a l’edifici. 

d. A tots els equips d’emergència disponibles (EAE, EPI, ESI, EPA) perquè 

comencin a fer batudes a les pistes i vagin agrupant als clients als dos punts 

de confinament:  base de l’estació cota 1500 i cota 2000m. 

e. Al CI perquè dirigeixi les tasques d’evacuació 

2. CC realitza les següents tasques: 

a. Emet un missatge general a l’estació informant als usuaris. 
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b. Recull informació de les persones desaparegudes i ho comunica al CI.   

3. El CI: 

a. Distribueix els equips d’emergències en dos grups: un per a realitzar les 

batudes i l’altre per a la evacuació. 

b. Distribuirà els equips de batudes per zones i els gestiona. 

c. Dirigirà els equips d’evacuació.  

4. Els equips d’emergències: 

a. Els que pertanyin al grup de batudes, faran la recerca dels clients per les 

pistes per ajudar-los a arribar als punts de confinament i posteriorment sortir 

de l’estació. Comprovaran també que no queda ningú a l’estació. Se’ls dotarà 

amb llums frontals i xiulets perquè sigui més fàcil identificar-los. 

b. Els que pertanyin als grups d’evacuació seguiran el procediment marcat al 

pla d’evacuació. 

5. Finalitzada la intervenció, es farà una inspecció acurada del lloc i es reposaran els mitjans 

utilitzats. 

L’evacuació de la cota 2000 a la cota 1600 es farà amb el telecadira. 

3.4.2.3.9 Vent 

Per ràfegues de vent superiors als 25m/s, d’acord amb la normativa vigent, es obligatori parar els 

remuntadors. 

En aquest cas, s’hauran d’evacuar els remuntadors d’acord amb el pla de salvament (evacuació) 

descrit en el present document. 

Els esquiadors, un cop hagin baixat de la cadira, han de baixar esquiant fins a la sortida de l’estació. 

En cas de que algun no ho pogués fer, s’activaria també el pla d’evacuació de persones de l’estació. 

3.4.2.3.10 Talls de carreteres 

La carretera pot ser tallada per un gran temporal de neu i vent o per esllavissades. En el moment en 

que es produeix un tall de carreteres, els visitants no podran fer ús d’aquestes fins que pari el 

temporal i es netegin les carreteres.  

Les operacions a realitzar fins que s’obrin les carreteres són les següents: 

1. Avís als visitants de que les carreteres estan tallades.  

2. DE avisa al EAT perquè comenci les tasques d’obertura 

3. Els visitants s’agruparan als punts de confinament. 

4. S’informarà contínuament als visitants de la situació.   
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3.4.2.3.11 Aïllament de persones 

Es considera en aquest apartat l’aïllament d’una zona de l’estació com a una emergència parcial i 

l’aïllament de la cota 2.000 a causa d’una parada del remuntador que uneix amb el peu de l’estació 

com a emergència general ja que es considera un dels problemes més greus. 

3.4.2.3.11.1 Emergència parcial: Aïllament d’una zona 

Les operacions a realitzar són les següents: 

1. Avisar al CI i al DE per a que assumeixin la situació. 

2. Des de CC, es mobilitzarà tot el personal disponible i necessari.  

3. Quant el personal disponible no sigui suficient per l’evacuació, avisar als equips 

d’emergència exterior. 

4. Per al clients en el remuntador: evacuar el remuntador segons el procediment específic i 

el diagrama d’actuació simultània.  

Per als clients concentrats a l’escola d’esquí: evacuar segons procediment específic i diagrama 

d’actuació simultània. 

3.4.2.3.11.2 Emergència general: Aïllament de la cota 2000 

Les operacions a realitzar són les següents: 

1. Avisar al CI i al DE per a que assumeixin la situació. 

2. Des de CC, es mobilitzarà tot el personal disponible i els clients davant de l’escola d’esquí 

de la cota 2.000m.  

3. Quant el personal disponible no sigui suficient per l’evacuació, avisar als equips 

d’emergència exterior. 

4. Per al clients en el remuntador: evacuar el remuntador segons el procediment específic i 

el diagrama d’actuació simultània.  

5. Per als clients concentrats a l’escola d’esquí: evacuar segons procediment específic i 

diagrama d’actuació simultània. 

3.4.3 PLA D’EVACUACIÓ 

3.4.3.1 Definició i objectius 

El objectius principals de l'evacuació són: 

 Mantenir la calma, l'ordre i la serenitat. 

 Assolir que el fluxos d'evacuació segueixin les vies d'evacuació disponibles. 

 Allunyar als ocupants i deixar-los fora del radi de perill de l'origen de l'emergència. 

 Ajudar a les persones que necessiten atencions especials. 
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3.4.3.2 Organització de la evacuació 

3.4.3.2.1 Operacions bàsiques 

Es necessari disposar de membres dels equips d'alarma i evacuació (EAE)  per començar l’evacuació.  

Les operacions bàsiques de tot procés d'evacuació son : 

1. Presa decisió de 

l'evacuació 

El màxim responsable del Centre de Control al produir-se una 

situació d'emergència demanarà la màxima informació als 

responsables i comandaments de l’estació. 

El Director d'Emergències valorarà la situació i decidirà l'inici de 

l'evacuació. 

2. Ordre d'evacuació L'ordre es comunicarà en primer lloc al Cap d’Intervenció que 

informarà i coordinarà als equips d'Alarma i Evacuació. 

3. Informació als ocupants/ 

visitants/ passatgers 

Mitjançant megafonia o per avís dels equips d’alarma i evacuació, 

s’assabentaran de l’ordre d’evacuació.  

4. Sortir d’un edifici o sortir 

del remuntador 

Tots els ocupants d’un edifici en principi aniran pels mateixos 

itineraris que varen seguir per entrar, excepte quan rebin les 

instruccions dels membres dels equips d'emergència. 

Per l’evacuació d’un remuntador hauran d’esperar als equips 

d’emergència per a que els baixin. 

5. Allunyament Una vegada s'estigui fora d'un edifici caldrà anar a la Zona de 

Reunió, que serà l’esplanada de davant d’aquests. 

Si l’evacuació es d’un remuntador, esperar a ser acompanyat a 

un lloc segur pels equips d’emergència. 

3.4.3.2.2 Accions del comandament en l’evacuació 

En cas d'evacuació, els comandaments realitzaran les següents accions: 

Actuació Cap d’Intervenció: 

1. Anàlisi de la situació que pot comportar l'evacuació.  

2. Ordenar la seva realització als Equips d’Emergència per walkie-talkie o personalment.  

3. Comunicar les decisions al Director d’Emergències 

a. Justificant la decisió. 

b. Anunciant les mesures preses.  

4. Informar de la situació al Director d’Emergències  

a. Evolució del fet.  

b. Mesures provisionals preses.  

c. Anunciant la decisió d'evacuació.  

5. Mantenir contacte amb el Director d’Emergències 
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6. Transmetre i complir les ordres del Director d’Emergències. 

Actuació Director d’Emergències: 

1. Rebrà informació del Cap d’Intervenció sobre la situació d’emergència.  

2. Segons el nivell de gravetat de la situació podrà traslladar-se al CC. 

3. Mantindrà contacte permanent amb el Cap d’Intervenció.  

4. Prendrà la decisió de requerir el suport dels serveis exteriors. 

5. Requerirà el suport dels serveis exteriors 

a. Control exterior d'accessos 

b. Control de l'ordre circulatori 

c. Suport dels serveis sanitaris 

6. Farà constar a l'informe del succés les incidències pròpies de l'evacuació. 

3.4.3.2.3 Normes generals d’evacuació 

L'evacuació ha de ser realitzada amb la major rapidesa, però també amb ordre, precaució i serenitat. 

És necessari: 

 Mantenir la calma i evitar el pànic; sortir sense córrer ni cridar.  

 No entrar mai a la zona de perill afectada pel sinistre.  

 No tornar mai enrere ni entretenir-se en recollir objectes personals.  

 Ajudar en els desplaçaments a aquells que necessitin atencions especials. 

 Utilitzar sempre la via d'evacuació més ràpida i segura.  

 Fer-se veure, en cas de no poder desplaçar-se. 

 En cas de fum desplaçar-se a ras de terra. 

 Seguir les instruccions del personal que s'encarregui de l'evacuació.  

Aquestes normes generals d'evacuació sintetitzen el conjunt d'instruccions, missatges i consignes 

establertes. 

3.4.3.3 Procediment  

3.4.3.3.1 Evacuació d’edificis 

Els equips d’alarma i evacuació dels edificis tindran com a mínim dos membres : 

 Membre REVISIÓ per dirigir o acompanyar als ocupants fins les sortides, garantint el 

buidat del local. Si són recintes grans amb diversos locals es aconsellable sigui més 

d’un membre.  

 Membre SORTIDA per donar instruccions abans de passar per les portes o sortides a 

tots els que hi passin i evitar les marxes enrere. 
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Quan la situació d’Emergència requereixi, per estimació del Cap d’Intervenció, l’Evacuació Total de 

l'edifici, les etapes a seguir són les següents: 

1. El  Cap d’Intervenció ordenarà l’Evacuació Total. 

2. L'operador del CENTRE DE CONTROL transmetrà per walkie-talkie als EAE el missatge 

d'alarma restringida: "Es prega als EAE de les zones afectades es situïn als seus llocs 

assignats". 

3. Els EAE-Sortida es desplaçaran a la seva porta o pas assignat i restaran a l'espera de 

noves instruccions. Els EAE-Revisió verificaran els locals, es desplaçaran al seu lloc 

assignat i restaran a l'espera de noves instruccions. 

4. Si el Cap d’Intervenció anul·la l'ordre d'evacuació, l'operador del CENTRE DE CONTROL 

transmetrà per walkie-talkie als EAE el missatge de fi d'evacuació: “Fi de Procediment. Es 

prega als EAE que tornin als seus llocs de treball habituals”. 

Si es confirma l'ordre d'evacuació, els EAE dels edificis començaran l’evacuació general, 

informant a l'operador del CENTRE DE CONTROL. 

5. Els EAE-Revisió quan hagin verificat que no queda ningú a la seva zona assignada es 

reuniran amb el seus companys EAE-Sortida. Els EAE informaran al Cap d’Intervenció de 

l’evacuació de la seva zona. 

6. El Cap d’Intervenció comunicarà  a l'operador del Centre de Control  quan hagi estat 

totalment evacuat. 

7. L'operador del Centre de Control transmetrà per walkie-talkie als EAE el missatge “Es 

prega als EAE que abandonin l'edifici”. 

8. El Cap d’Intervenció informarà a la Direcció de la Fi de l’Evacuació. 

9. L'operador del Centre de Control transmetrà per walkie-talkie el missatge de fi 

d'evacuació: “Fi de Procediment. Es prega als EAE que tornin als seus llocs de treball 

habituals”. 

3.4.3.3.2 Evacuació de pistes 

En cas que explotació doni l’avís de tancament de l’estació i sigui necessari evacuar, el procediment 

a seguir serà el següent: 

1. Control avisarà als pisters, treballadors de l’estació i monitors,perquè vagin a la seva 

posició del punt de confinament. 

2. Control emetrà el missatge per megafonia d’evacuació a pistes (veure annex D.2). 

3. Al punt de reunió de la cota 2.000m, l’equip de pisters, mitjançant un megàfon  manual 

dividirà a les persones en grups. Els grups s’organitzaran en funció de les condicions de 

cada persona (nens, adults, nivell, ...). Els grups seran:  

a. Grup 1: Evacuació esquiant 

b. Grup 2: Evacuació en vehicles o Telecadira 

c. Grup 3: Evacuació caminant 

4. Evacuació del grup 1 
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5. Evacuació del grup 2  

 

6. Evacuació del grup 3 

Grup 2: Evacuació amb: telecadira,màquines de neu, motos, Land Rover etc.. 
 Estarà format per tots aquells clients que no puguin baixar esquiant. Es donarà 

preferència als que per la seva condició no puguin baixar caminant. 

 Es concentraran a l’hotel de la cota 2.000m 

 El cap de pisters informarà als integrants del grup de la manera a procedir. 

 Es dividiran per preferència, primer baixaran accidentats, dones embarassades, 

gent amb mobilitat reduïda, etc així consecutivament. 

 Les motos podran evacuar a 1 persona per trajecte. 

 Les màquines de neu podran evacuar gent sempre i quant col·loquin les baranes 

de protecció 

 El responsable de la organització de la evacuació serà l’encarregat de donar les 

ordres per començar a baixar. El EAE responsable del grup avisarà a control de la 

sortida de la cota 2.000m i de l’arribada a la cota 1.600m 

Grup 1: Baixar esquiant per la pista acompanyats de EAE. 
 L’equip de pisters els concentrarà davant de l’Hotel. 

 Aniran acompanyats com a mínim per 2 EAE, un davant i l’altre darrere. 

 Estaran formats per un numero màxim de 15 persones 

 Seran els primers dels tres grups en evacuar 

 Estaran en aquest grup esquiadors de bon nivell i debutants 

 Si algun dels esquiadors té problemes per continuar el descens el EAE trucarà per 

l’emissora i es recollirà amb la moto. 

 El EAE responsable del grup avisarà a control de la sortida de la cota 2.000m i de 

l’arribada a la cota 1.600m.El responsable de la organització de la evacuació serà 

l’encarregat de donar les ordres per començar a baixar. 
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7. Revisar que no quedi ningú 

3.4.3.4 Pla d’evacuació amb helicòpters 

En evacuacions on sigui necessari l’actuació dels Helicòpters, ja sigui pel trasllat de ferits,  trasllat de 

personal per aïllament a cotes altes o evacuació de telecadires s’han de preveure uns llocs per 

l’aterratge d’helicòpters. El lloc principal és a la cota 2000m , davant de l’Hotel. 

En cas d que sigui  necessari per la situació de l’emergència, l’helicòpter podrà aterrar a qualsevol 

zona de l’estació on hi hagi un planell. El DE és l’encarregat d’indicar el punt d’aterratge. 

3.4.3.5 Pla d’ambulàncies 

El director d’Emergències (DE), per la magnitud de l’incident i de les persones afectades, indicarà a 

Control que avisi a les ambulàncies i que les indiqui el lloc on han de recollir els accidentats. El 

contacte de les ambulàncies es farà mitjançant els següents números de telèfon: 

 Emergències   112 

 SEM   061 

3.4.4 PLA DE SALVAMENT EN REMUNTADORS 

3.4.4.1 Introducció 

Tots els remuntadors de l’Estació de Port Ainé tenen característiques pròpies i força diferents entre 

ells, com poden ésser: la capacitat, el desnivell, el recorregut, etc, i en funció d’aquestes s’utilitzarà 

un o altre sistema de salvament.  

D’acord amb la normativa vigent (EN -1909 article 6ª), l’evacuació dels remuntadors es realitzarà 

amb un temps màxim de 3,5 hores des de la parada de la instal·lació. 

Grup 3: Baixar caminant per carretera acompanyats de EAE. 
 Formaran part d’aquest grup totes aquelles persones que no estiguin capacitades 

per baixar esquiant però si ho puguin fer caminant. 

 Es concentraran a l’hotel.  

 Aniran acompanyats com a mínim per 2 EAE, un davant i l’altre darrere. 

 Estaran formats per un numero màxim de 20 persones 

 Si algun dels clients té problemes per continuar el descens el EAE trucarà per 

l’emissora i es recollirà amb vehicle. 

 El EAE responsable del grup avisarà a control de la sortida de la cota 2.000m i de 

l’arribada a la cota 1.600m. 

 El responsable de la organització de la evacuació serà l’encarregat de donar les 

ordres per començar a baixar. Començaran la evacuació un cop el grup 1 hagi 

arribat al punt de confinament de la cota 1.600m. 
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Es donaran per finalitzades les tasques d’evacuació dels remuntadors quan els clients arribin al lloc 

de confinament. 

3.4.4.2 Objecte 

El present punt proposa un Pla de Salvament, anomenat també de Recuperació i Evacuació per les 

Normes Europees, adaptat als telecadires de l’estació d’esquí de Port Ainé. 

Es redacta d’acord amb la Norma Europea EN-1909 “Requisitos de Seguridad para Instalaciones de 

Transporte por Cable de Personas – Recuperación y Evacuación” – per adaptar-lo a les condicions de 

servei. 

La activació del Pla de Salvament es responsabilitat del Cap d’Explotació de l’estació. 

3.4.4.3 Generalitats 

Degut a les característiques dels remuntadors de Port Ainé, el salvament de passatgers presents a la 

línia, només serà necessari al moment en que el cable tractor no pugui girar. La possibilitat de que 

es doni un salvament d’aquest tipus en aquest tipus d’instal·lacions és molt remota, donant-se 

exclusivament als següents casos: 

 Fallada de totes les possibilitats d’accionament 

 Trencament d’un rodament de les politges 

 Descarrilament del cable tractor 

Per evitar aquestes eventualitats es tenen en compte les següents precaucions: 

 El grup motor principal compren 1 reductor i 1 motor elèctric com a accionament 

principal. 

 L’accionament d’emergència es independent del grup  motor principal i actua 

directament sobre la politja motriu. La seva alimentació es realitza mitjançant un 

grup diesel. 

 Es cuiden cuidadosament els coixinets dels rodaments i de l’estructura d’allotjament 

de les politges als cable portador – tractor, considerant les condicions de muntatge i 

les influencies ambientals (temperatura, pols, etc...) 

 Es prenen precaucions per assegurar la optima distribució del lubricant als 

rodaments de les politges del cable portador – tractor. 

 Es prenen les mesures adequades a les pilones i a les estacions per a reduir la 

possibilitat de descarrilament del cable tractor. 

 Hi ha dispositius de reinserció del cable (cavallets) a les estacions i a les pilones, que 

permeten una ràpida reanudació del funcionament de la instal·lació en cas de que el 

cable descarrili. 

 Es fan controls regulars i precisos per a garantitzar el perfecte funcionament de tots 

els components de la instal·lació. 

 Es té cura especialment de les condicions meteorològiques desfavorables. 
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El pla de salvament només s’activarà quan una averia greu impossibiliti el funcionament de la 

instal·lació. 

3.4.4.4 Activació del pla 

El pla de salvament només s’activarà quan una averia greu impossibiliti el funcionament de la 

instal·lació. 

Aquest fet es pot donar exclusivament, tal i com s’ha dit anteriorment en aquests casos: 

 Fallada de totes les possibilitats d’accionament 

 Trencament d’un rodament de les politges 

 Descarrilament del cable tractor 

3.4.4.5 Organització interna 

El pla de salvament s’activarà per ordre expressa del Cap d’explotació de l’estació. 

La decisió, preparació i organització es farà d’acord amb els esquemes d’actuació per a aturada de 

remuntadors, en un temps màxim de 30 minuts. Així doncs, les tasques de salvament començaran a 

partir dels 30min donant compliment a l’article 6 de la norma EN -1909: 

 Els passatgers seran informats en tot moment d’acord amb el contingut de l’article 

nº7 de la norma EN -1909. La informació serà renovada amb la freqüència que es 

consideri necessària i serà com a mínim: 

 Establint contacte amb ells, en el menor temps possible, amb la finalitat de 

tranquil·litzar-los. 

 Informant sobre el desenvolupament de les operacions per solucionar l’averia. 

 Indicant la conducta que els propis passatgers han de tenir durant el rescat i la 

duració prevista. 

Per mantenir el contacte amb els passatgers, s’utilitzarà el sistema de megafonia de les instal·lacions 

amb altaveus sobre les pilones de la línia. En cas de que no sigui possible aquest sistema es dotarà 

de megàfons als equips d’emergència. Es garantitza que amb els mitjans disponibles els passatgers 

puguin rebre la informació de forma clara. El dispositius d’informació seran revisats periòdicament 

per comprovar el correcte funcionament. 

D’acord amb l’article 9 de la norma EN-1909, tant les pilones de línia (el seu accés mitjançant 

escales dotades de línia de vida, passarel·les a les mènsules, balancins dotats de guardacossos, 

etc..) com les cadires (fixació de punts d’ancoratge, dimensió suficient per permetre el pas de 

persones, etc...) estan equipades per permetre una realització fàcil i segura de les operacions de 

salvament. 

Els equips de salvament estaran formats per dues persones:  
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 El “rescatador” encarregat de desplaçar-se pel cable de vehicle en vehicle, informar, 

tranquil·litzar i baixar als ocupants de la instal·lació. 

 “L’assegurador”: encarregat d’assegurar al rescatador i rebre als ocupants del 

vehicle una vegada evacuats. Són els encarregat d’indicar el lloc de confinament 

més proper i la forma d’arribar-hi. 

L’estació disposa de 7 equips de salvament. En funció del nombre de passatgers que hi hagin al 

telecadira, s’avisarà ràpidament als serveis d’emergència per completar l’evacuació en el mínim 

temps possible. 

Tot el material utilitzat pel rescat  estarà degudament homologat i amb certificats CE per als usos 

específics. 

En el cas de que Port Ainé no disposi dels mitjans humans necessaris per a garantir els equips fixats 

al pa d’evacuació de cada remuntador s’avisarà a Bombers i Mossos d’Esquadra per completar el 

numero d’equips precisos.  

3.4.4.6 Sistemes de salvament 

Els sistemes que s’utilitzen per a evacuació dels remuntadors són bàsicament dos i les seves 

característiques i procediments s’expliquen a l’annex A. 

 Sistema 1: “Descens de pilona – cadira o cadira – cadira” 

 Sistema 2: “Des de terra” 

3.4.4.7 Casos de salvament especials 

Podem trobar-nos en casos d’evacuació de remuntadors en que s’hagin de preveure condicions 

especials i/o alternatives. Es consideren dos que es tracten a continuació: 

 Evacuació de persones amb mobilitat reduïda o accidentades durant la evacuació 

Es contemplen en aquest apartat els discapacitats físics i visuals, així com aquells passatgers que no 

puguin arribar als punts de confinament pels motius que siguin. 

Les tasques d’evacuació des del vehicle al terra seran les mateixes que les citades anteriorment.  

En aquest cas, per arribar al centre de confinament l’assegurador avisarà al CC perquè puguin 

preveure un mitjà de transport adequat per a la situació (lliteres, moto de neu, etc...). 

 Evacuació nocturna o amb falta de llum 

Aquest pla contempla la possibilitat que les tasques d’evacuació es tinguin de realitzar amb poca o 

nul·la visibilitat, ja que al ser una activitat que es produeix durant l’hivern el sol desapareix a les 

17:45h. 
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Entre els mitjans materials de que disposen els equips de salvament hi ha frontals. 

En cas de que el pla d’evacuació s’activi a partir de les 16:00h, Port Ainé destinarà les màquines 

trepitja neu per a enllumenar els trams de la línia del remuntador en que s’estigui produint la 

evacuació.  

Els clients arribaran als punts de confinament amb els vehicles que es consideri més oportú. No 

obstant, a les hores previstes que es pugui produir aquesta situació especial la afluència 

d’esquiadors es molt reduïda ja que està propera a la finalització de la jornada d’esquí. 

3.4.4.8 Formació, instrucció i entrenament del personal especialista 

L’estació es compromet a posar en disposició del personal de salvament els mitjans necessaris 

perquè pugui portar a terme pràctiques periòdiques de salvament quan es consideri convenient, 

garantitzant la competència professional i la aptitud mèdica dels seus especialistes, donant 

compliment així amb tot lo indicat a l’apartat nº10 de la norma EN – 1909. 

Es duran a terme pràctiques i simulacres amb la periodicitat suficient que estableixi la autoritat 

inspectora. 

3.4.4.9 Característiques del pla de salvament de cada remuntador 

A l’annex A es mostren les característiques de pla de salvament de cada remuntador de l’estació, 

especificant el temps estimat per realitzar el salvament, els equips necessaris i els trams en que es 

divideix el recorregut de la línia del remuntador a l’hora d’activar el pla de salvament. 

3.4.5 PLA DE CONFINAMENT 

Es considera que un client està a una zona de confinament quan està a un lloc segur.  

En cas de emergències extremes com a mesura de protecció de les persones, el punt de 

confinament serà un edifici suficientment aïllat de l’exterior i s’hi romandrà fins que les condicions a 

l’exterior siguin segures.  

El pla de confinament considera zones de confinament generals de l’estació de Port Ainé i zones de 

confinament per a evacuacions de remuntadors. 

3.4.5.1 Zones de confinament de l’estació 

Donen refugi als visitants i permeten organitzar les emergències. 

 Hotel cota 2000 

 Edifici Sant Miquel 
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3.4.5.2 Zones de confinament per a evacuacions de remuntadors 

El pla d’evacuació dels remuntadors finalitza quan els clients arriben a la zona de confinament. Els 

encarregats de garantitzar que els evacuats arriben a aquests punts seran els EPI. 

La majoria de remuntadors de Port Ainé són d’ús exclusiu per a esquiadors, considerant únicament 

el remuntador que dóna accés des de la cota 1.600 (Tc. Roní) d’ús compartit amb visitants.  

Al estar a una estació d’esquí, es considera que els remuntadors d’ús exclusiu per a esquiadors 

disposen de centres de confinament diferents que els citats a l’apartat anterior. En aquest cas, 

seran: 

 La estació superior del remuntador 

 Les pistes d’esquí properes que estiguin adequades al nivell de la persona evacuada 

 La estació inferior del remuntador  

Si durant la evacuació d’un remuntador d’ús exclusiu per a esquiadors es lesiona el passatger, serà 

necessari traslladar-lo a les zones de confinament de l’estació abans citades. En aquest cas, 

l’assegurador avisarà al CC perquè puguin preveure un mitjà de transport adequat per a la situació. 

Al telecadira Roní, que dona accés a l’estació des de la cota 1600 i té l’ús compartit amb visitants, els 

punts de confinament per a les persones que no saben o no poden esquiar seran els citats a 

l’apartat anterior “zones de confinament de l’estació”. 

3.4.6 PRESTACIÓ DE LES PRIMERES AJUDES 

Les primeres ajudes és prestaran al dispensari mèdic situat a la cota 2.000m, dins de les 

dependències de l’Hotel. 

L’estació compta amb un altre despatx destinat a aquest ús situat a la cota 1.600m que només 

s’utilitza en cas de que sigui necessari per proximitat o per la gravetat de l’accident. 

Les ambulàncies tenen accés rodat fins a ambdues instal·lacions. 

3.4.7 RECEPCIÓ DE LES PRIMERES AJUDES EXTERNES 

La recepció de les primeres ajudes dels equips externs es realitzaran a les oficines centrals de 

l’estació, a la cota 2000m, que es on hi ha el CC. 

En cas de que el ferit es trobi al dispensari mèdic de la cota 1600 la recepció es traslladarà a aquest 

indret. El DE és l’encarregat de rebre als equips externs i explicar la situació. 

3.5 FITXES D’ACTUACIÓ 

Es defineixen unes instruccions particulars d'actuació per al Personal dels Equips d'Emergències, que 

seran lliurades a cada membre en el curs de formació. 
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3.6 DIAGRAMES D’ACTUACIÓ SIMULTÀNIA 

A l’Annex es presenten els Diagrames d’Actuació Simultània. Al Centre de Control (CC) es disposarà 

d’un fitxer complert on podran ser consultats tots els diagrames.  

3.7 INTEGRACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ EN ALTRES D’ÀMBIT 
SUPERIOR 

3.7.1 COORDINACIÓ A NIVELL DIRECTIU 

 Detecció i notificació d’una situació d’emergència 

Els avisos d’emergència que rebi el Centre de Control han de comunicar-se indistintament al 112. 

 Procediment d’activació 

En funció dels nivells i criteris que estableix el Pla d’autoprotecció, l’activació del pla en altres d’àmbit 

superior la realitzarà el Director d’Emergències (DE) mitjançant el procediment establert, 

directament o a proposta d’agents exteriors. 

En el cas que s’activi el Pla de protecció civil municipal, la interfase entre aquest i el Pla 

d’autoprotecció de l’estació d’esquí de Port Ainé queda definida a partir de: 

 La trucada al CECOPAL que informa o confirma l’activació del Pla. 

 La dependència de les funcions del responsable de l’emergència i del CECOPAL tal 

com estan plantejades quan es produeix l’activació del Pla de Protecció Civil 

Municipal. 

 La configuració dels grups actuants establerts a l’estació, adaptada a l’activació del 

Pla de Protecció civil Municipal amb la integració dels grups d’actuació de l’estació en 

els grups actuants del PAM i la coordinació amb la resta del grup. 

3.7.2 COORDINACIÓ A NIVELL OPERATIU 

3.7.2.1 Protocols 

Per la gestió eficaç i oportuna d’una emergència, es necessari disposar, en temps real, d’una 

completa i detallada informació: 

 Del succés 

 De la seva evolució 

 De les conseqüències reals o previsibles 

Amb l’objectiu de facilitar l’operativitat, s’estableixen les següents notificacions: 

 Notificació d’alerta 
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 Notificació d’alarma 

 Notificació d’emergències o succés greu 

 Notificacions a organismes de protecció civil 

3.7.3 COL·LABORACIÓ 

Un cop activat el Pla, el CECOPAL i els grups locals, el director del Pla de Protecció Civil Municipal ha 

de mantenir contacte amb el Centre de Control i amb els responsables del Pla d’Autoprotecció de 

l’estació d’esquí de Port Ainé. 

Els municipis enviaran els equips del Pla D’emergència General sota uns comandaments amb la 

participació dels mitjans i recursos municipals.  

Les comunicacions més ràpides seran mitjançant els telèfons d’emergència de l’estació. Els telèfons 

dels alcaldes i regidors de Protecció Civil són els següents: 

 Alcalde de Rialp   Sr. Gerard Sabarich i Fernández-Coto 

Telf:  973620365 

Mail: ajuntament@rialp.cat 

 Regidor de protecció Civil Sr. Gerard Sabarich i Fernández-Coto 

Telf:  973620365 

Mail: ajuntament@rialp.cat 
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DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I 
ACTUALITZACIÓ 

4.1 IMPLANTACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

4.1.1 OBJECTIUS 

Els objectius de la fase d’implantació són els següents: 

 Informar a totes les persones implicades 

 Donar formació teòrica i pràctica al personal que treballa a l’estació. 

 Definir, proveir i gestionar els mitjans i recursos econòmics necessaris per garantir la 

eficàcia del PAU. 

 Comprovar que la implantació a arribat als nivells desitjats mitjançant exercicis i 

simulacres. 

4.1.2 RESPONSABILITAT I DIRECCIÓ 

4.1.2.1 Estructura funcional i organigrama 

La Direcció del Pla correspon al Comitè d’Autoprotecció i als comandaments designats per a dirigir i 

coordinar les actuacions en front de l’emergència. 

El personal d’actuació contra emergència s’ha d’integrar en una estructura funcional que contempli 

les tres missions a desenvolupar: Direcció i coordinació, Intervenció i Suport. 

A l’annex A es mostra l’organigrama que estableix aquesta estructura funcional. 

4.1.2.2 Comitè d’autoprotecció 

4.1.2.2.1 Definició 

El Comitè d’Autoprotecció és l’organisme delegat pel Titular de l’Activitat per a tot el relacionat amb 

la Implantació del Pla d’Autoprotecció.  

4.1.2.2.2 Constitució i programa d’actuació 

El Comitè d’Autoprotecció del Centre estarà constituït pel: 

President: Jordi Molina 
Secretari: Xavier Bigordà 

El Programa d’actuació del Comitè es desenvoluparà fent, com a mínim dues reunions a l’any, una 

per definir i fixar les activitats per a tot l’any vinent, i l’altra per donar compte dels resultats de les 

activitats de l’any i treure’n experiències per a la millora en l’aspecte preventiu i de protecció activa. 
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4.1.2.2.3 Funcions  

La planificació de totes les activitats de seguretat i protecció contra incendis i emergències queden 

assignades al Comitè d’Autoprotecció.  

Les funcions del Comitè seran: 

1. Implantar i mantenir permanentment l’autoprotecció contra tota classe d’emergències.  

2. Proposar possibles millores de les condicions de seguretat. 

3. Proposar les sessions d’informació i formació contra emergències a desenvolupar durant 

l’any. 

4. Aprovar les senyalitzacions, els esquemes d’actuació en l’emergència i les fitxes 

d’intervenció. 

5. Informar o donar compte dels informes emesos sobre els projectes d’ampliació i millora.  

6. Reunir-se sempre després d’una emergència. 

7. Estudiar els informes de les emergències i treure conseqüències per a futures 

incidències.  

4.1.2.3 Identificació del responsable de la implantació del pla 

El director del  Comitè és el responsable de posar en marxa el Pla d'Autoprotecció. 

Segons es preveu a la legislació vigent, el personal directiu, tècnic, comandaments intermedis i 

treballadors de l'establiment estaran obligats a participar en els plans d'autoprotecció. 

4.1.3 PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS 
D’IMPLANTACIÓ 

4.1.3.1 Procediment d’implantació 

Per tal de fer més aclaridores les fases d’implantació d’un Pla d’Autoprotecció es proposa una 

seqüència lògica que ha de permetre establir una programació clara del procés, un cop s’ha lliurat el 

propi pla i sigui aprovat per la Direcció: 

PRIMERA –  
Constitució del Comitè 
d’Autoprotecció. 

El Comitè d’Autoprotecció és l’organisme que ha de garantir que tot 

allò relacionat amb l’organització i la implantació del Pla 

d’Autoprotecció es dugui a terme de manera adient. Per aquesta raó 

resulta imprescindible, abans de qualsevol acció, constituir aquest 

comitè, que tindrà el pes de les decisions a prendre. 

SEGONA –  
Nomenament del Director 
d’Emergències i del Cap 
d’Intervenció. 

El Director d’Emergències és qui en cas d’emergència, prendrà el 

comandament i direcció de totes les tasques d’actuació directa o 

indirecta sobre l’emergència, definirà el tipus de situació, dirigirà 

la lluita contra el sinistre i evacuació dels ocupants i coordinarà 
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tots els equips d’intervenció. En conseqüència resulta fonamental 

nomenar aquests dos responsables de forma immediata. Així 

mateix cal designar el cap d’intervenció. 

TERCERA –  
Establiment dels canals de 
comunicació. 

La comunicació de l’emergència és una peça clau per tal d’actuar de 

forma àgil i coordinada, per aquesta raó s’hauran d’establir els 

mitjans de comunicació de l’emergència més adients en funció de 

les característiques de l’edifici (número telefònic d’emergència, 

megafonia, polsadors d’alarma, etc..). 

QUARTA –  
Habilitació del Centre de 
Control (CC) 

Per tal de gestionar de forma correcta els canals de comunicació 

establerts s’ha de centralitzar qualsevol alarma al respecte. El CC és 

el servei centralitzat d’alarmes que haurà de tenir un operador. 

L’habilitació d’aquest centre i les seves característiques 

s’especifiquen al manual. 

CINQUENA -   
Xerrada informativa a tot el 
personal de l’estació. 

El Pla d’Autoprotecció requereix d’una amplia difusió entre tot el 

personal, per tal que coneguin quins són els mitjans de protecció i 

canals de comunicació de l’emergència. Però també requereix de la 

participació de tots ells en cas d’emergència, amb aquesta xerrada, 

es pretén involucrar el màxim possible a tot el personal per la seva 

participació com a equips d’emergència i evacuació. 

SISENA –  
Designació dels equips 
d’emergència i evacuació. 

Un Pla d’Autoprotecció no es pot implantar si no es disposa d’una 

organització humana adient. El Comitè d’Autoprotecció haurà de 

designar mitjançant les seves atribucions el personal que  haurà de 

formar part d’aquests equips. La designació d’aquests equips 

s’aconsella es faci tenint en compte els llocs de treball amb relació a 

una possible intervenció immediata o amb coneixements especials 

dels riscos de l’activitat. 

SETENA –  
Formació dels equips. 

Per tal que el personal designat com a equips d’emergència i 

evacuació pugui desenvolupar la seva tasca de forma adient, es 

dissenyarà una acció formativa a tal efecte que s’impartirà quan 

estiguin formats tots els equips i la Direcció ho consideri adient. 

VUITENA –  
Senyalització d’emergències 
i col·locació de consignes. 

Per tal de garantir una correcta evacuació de l’edifici es senyalitzaran 

les sortides d’emergència, la direcció de l’evacuació i les portes 

interiors sense sortida a l’exterior, així com els mitjans de protecció 

contra incendis per tal d’identificar ràpidament la seva ubicació. 

NOVENA –  
Tramesa d’informació 
generalitzada. 

Un cop s’han instal·lat els mínims requisits que permetin una 

actuació ràpida i una evacuació eficaç, s’haurà de comunicar a tots 
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els ocupants  de l’edifici quines són les directrius a seguir, telèfon 

d’emergències, quines són les persones que formen part dels 

equips, conductes a seguir en cas d’emergència, etc. 

DESENA –  
Xerrades generals de 
difusió. 

Per tal d’informar més extensament sobre les actuacions a realitzar 

en cas d’emergència o resoldre dubtes que puguin sorgir s’aconsella 

realitzar una o vàries xerrades generals de difusió. 

ONZENA –  
Informació escrita a les 
empreses contractades. 

Les empreses contractades que desenvolupin la seva activitat a 

l’estació hauran de ser informades de l’existència del pla i si s’escau 

de les seves funcions en cas d’emergència o evacuació. Bàsicament 

aquestes empreses són les de neteja, seguretat, bar / restaurant, 

instal·ladors i constructors, sense detriment de qualsevol altra que 

desenvolupés la seva tasca en el recinte. 

DOTZENA –  
Preparació del simulacre. 

El Comitè d’Autoprotecció, amb el degut assessorament si ho creu 

convenient, haurà de planificar un simulacre per tal de comprovar el 

correcte funcionament de les mesures d’emergència i evacuació i de 

l’organització humana a tal efecte instruïda. 

TRETZENA –  
Execució del simulacre. 

S’haurà de programar una data i una hora per tal de realitzar el 

simulacre. 

CATORZENA –  
Informe i resultats del 
simulacre. 

L’execució del simulacre ha de ser valorada i informada de forma 

adient per tal de detectar mancances i millores que permetin 

optimitzar les condicions d’emergència i evacuació. 

Taula 13. Procediment d’implantació del PAU [elaboració pròpia] 

4.1.3.2 Terminis d’execució 

Per tal d’assolir una correcta implantació d’un Pla d’Autoprotecció resulta imprescindible establir i 

assumir una sèrie de compromisos per part de tots els agents implicats (equip directiu, personal de 

l’edifici, usuaris habituals, Comitè d’Emergències, etc.). 

El correcte assoliment d’aquests compromisos en temps i forma és vital per tal de no entorpir el 

normal procés d’implantació del pla. 
 

Nº FASE TERMINI 
1 Xerrada informativa a tot el personal de l’estació 1 mesos 

2 Designació equips d’emergència i evacuació 1,5 mesos 

3 Formació equips  1,5 mesos 

4 Senyalització d’emergència i consignes 2 mesos 

5 Tramesa d’informació generalitzada 2 mesos 

6 Xerrades generals de difusió 3 mesos 
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7 Informació escrita a empreses contractades 3 mesos 

8 Preparació del simulacre 4 mesos 

9 Execució del simulacre 5 mesos 

10 Informe i resultats del simulacre 5,5 mesos 

4.1.4 PLA DE FORMACIÓ 

4.1.4.1 Introducció i objectius 

El pla de formació descriu les accions previstes per: 

 Donar la formació teòrica i pràctica al personal que treballa a l’activitat. 

 Informar a les persones usuàries de l’activitat. 

 Definir, proveir i gestionar els mitjans i recursos econòmics necessaris. 

Dins de les persones afectades pel present PAU es distingeixen les persones actuants (aquelles que 

tenen una missió en cas d’emergència dins de l’estructura organitzativa del PAU) i les persones 

usuàries (persones que es poden trobar a la instal·lació en cas d’emergència).  

El pla de formació està adreçat a les persones actuants del PAU, que inclou els interns i externs 

(serveis d’emergència públics: bombers, mossos d’esquadra, etc.). La resta de treballadors, visites i 

usuaris en general entraran dins del pla de divulgació. 

4.1.4.2 Programa de formació als actuants interns 

El programa de formació estarà dividit en dos parts: 

 Cursos de continguts comuns per a tots els actuants 

 Cursos de formació específica segons al col·lectiu que pertanyin dins la estructura 

d’actuació del PAU  

Tots els actuants rebran la formació i ensinistrament necessaris per capacitar-los en el compliment 

de les seves funcions i realitzaran les pràctiques necessàries periòdicament; com a mínim un cop a 

l'any. 

4.1.4.2.1 Continguts dels cursos comuns 

Explicació general del PAU per a tots els actuants. S’estructurarà de la següent forma: 

1. Definició i conceptes generals 

a. Què és el PAU 

b. Per a què serveix 

2. PAU de l’estació d’esquí de Port Ainé 

a. Esquema dels continguts del PAU 

b. Explicació de les instal·lacions més significatives 
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c. Mitjans humans i materials dels que disposa l’estació 

d. Usuaris potencials 

e. Riscos interns i externs 

f. Nivells d’activació del pla 

g. Organització en cas de l’emergència 

h. Procediments generals d’actuació 

3. Integració amb altres plans d’àmbit superior i inferior 

4. Informació sobre riscos específics 

a. Procediments específics d’actuació 

4.1.4.2.2 Continguts dels cursos específics 

Cursos amb l’objectiu de dotar a cada col·lectiu de les competències que ha de tenir o adquirir. 

Seran impartits per professorat qualificat i competent. 

Totes les classes es desenvoluparan amb una intensa i activa participació dels assistents, a través de 

la utilització de material imprès i audiovisual, exercicis i intervenció en les proves i assaigs del 

material. 

El programa general de formació que es recomana és: 

 CURS BÀSIC DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EMERGÈNCIES 

Curs adreçat al personal que, ha estat seleccionat per formar part dels Equips de Primera 

Intervenció (EPI) i d’Alarma i Evacuació (EAE). 

Inclou coneixements teòrics bàsics de química de l'incendi, sistemes d'extinció, matèries 

extintores, utilització d'extintors, protecció personal, primers auxilis i tècniques de 

salvament. 

Es realitzen pràctiques d'extinció amb foc real, tècniques d'evacuació i tècniques de 

salvaments. 

 CURS GENERAL DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EMERGÈNCIES 

Curs de perfeccionament de l'anterior, adreçat als membres dels Equips de Segona 

Intervenció (ESI). 

Inclou els coneixements teòrics de propagació de l'incendi, detecció, sistemes automàtics 

d'extinció, utilització de carros extintors i mànegues d'aigua, mètodes d'actuació 

coordinada per primers auxilis i salvaments. 

Les pràctiques de foc real es faran, dins de les possibilitats, amb material de la pròpia 

Estació, amb el propòsit de poder observar la seva reacció al foc.  
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Tanmateix, l'extinció s'efectuarà amb equips idèntics als que s'utilitzarien en cas 

d'intervenció, així com les operacions de rescat i salvament. 

 CURS BÀSIC DE DIRECCIÓ I GESTIÓ D’EMERGÈNCIES 

Curs adreçat al Director d’Emergències i Cap D’intervenció. 

Inclou coneixements d’estratègies i tàctiques d’emergències, lideratge, accions inicials 

en cas d’emergència, organització i gestió d’equips i comunicació i relacions externes en 

cas d’emergència. 

D’altra banda s’impartiran classes per garantitzar els procediments operatius següents: 

 Els operadors dels centre de Control: 

o Detecció i transmissió de l’alarma 

o Activació del pla 

o Comunicacions internes i externes 

o Fonts d’informació i recollida de dades 

o Coordinació amb altres centres activats 

 El Personal d’evacuació i alarma ha de: 

o Conèixer els sistemes d'alarma i la forma d'engegar-los 

o Conèixer els principis de prevenció de les emergències en general i 

d'incendis en particular. 

o Saber treballar coordinadament en equip; desenvolupant cadascú les 

funcions que li han estat assignades, i seguint les instruccions del Director 

d’Emergències. 

4.1.4.3 Programa de formació als actuants externs 

Es faran conferències/ col·loqui amb l’objectiu de: 

 Donar a conèixer les instal·lacions i els accessos 

 Donar a conèixer els riscos i els escenaris d’emergència  

 Donar a conèixer els interlocutors interns en cas d’emergència 

Aquestes conferències aniran guiades per un dossier informatiu que s’entregarà a cada participant, 

així com una visita a totes les dependències de l’estació de Port Ainé. 

El dossier informatiu tindrà la documentació següent: 

 Resum explicatiu de l’organització i les seves dependències.  

 Presentació tècnica resum del PAU 

o Característiques descriptives de les instal·lacions: accessos, mitjans i zones 

de risc 

o Escenaris contemplats al PAU 
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o Organització en cas d’emergència 

o Interlocutors en tots els àmbits: intervenció , direcció, control i difusió. 

o Necessitats principals a cobrir des de l’exterior 

 Cartografia bàsica de suport 

Es realitzaran amb posterioritat als cursos de formació als actuants interns i serviran per presentar el 

programa d’exercicis i simulacres descrit en aquest PAU. 

4.1.5 PLA DE DIVULGACIÓ 

4.1.5.1 Informació a tot el personal 

Es recomana realitzar una conferència - col·loqui sobre la protecció contra emergències adreçada al 

personal en general. Aquesta conferència pretén interessar als treballadors de Port Ainé en: 

 La importància de la prevenció i protecció contra incendis als edificis i instal·lacions 

per les dificultats que poden aparèixer en circumstàncies meteorològiques extremes.  

 Els treballs de salvament i rescat que necessiten una intervenció ràpida i eficaç.  

 Presentar el Pla d’Autoprotecció.  

 Explicar les funcions del Personal d’Actuació Contra Emergències.  

Al finalitzar aquestes conferències els assistents han de saber: 

 Què s’ha de fer en detectar una situació d’emergència 

 Com es transmet l’alarma 

 Mesures d’autoprotecció: quan i com evacuar, quan i on confinar-se, etc. 

Es disposaran consignes generals de procediments d’actuació en cas d’emergència. 

4.1.5.2 Difusió del pla als usuaris: Consignes 

S'estableixen consignes per a les persones, col·lectius i llocs de treball específics amb presència als 

edificis de publica concurrència: hotel i cafeteria els Clots. 

Aquestes consistiran en un quadre de grandària DIN A4 on, de forma senzilla, s'exposaran les 

pautes de conducta a seguir davant una emergència. A elles s’indica: 

 Com s’ha d’informar en detectar l’emergència. 

 Com s’ha de transmetre l’alarma en cas d’emergència. 

 La informació sobre allò que cal fer i no fer. 

Es dissenyen els següents tipus de consignes: 

C-01: Personal – Emergència  
C-02: Públic – Evacuació 
C-03: General – Emergència 
C-04: General - Incendi  
C-05: General – Fuita 
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C-06: Personal – Accident 
C-07: General - Terratrèmol 

Per a la col·locació de les consignes se seguiran les següents instruccions: 

1. Es fixaran en llocs molt visibles, atenent el seu destinatari. 

2. A les dependències on hi hagi mitjans d'intervenció o d'alarma, les consignes es situaran 

al seu costat, amb el centre de l’imprès a una alçada de 1,65 m. 

3. On no hi hagi mitjans d'intervenció, si la porta és normalment tancada, es posaran al 

darrera, dins la dependència; si la porta és normalment oberta, es posaran al cantó del 

marc proper al pany i sempre a l'alçada abans indicada. 

4. A les dependències sense portes ni parets, es col·locaran a les columnes més visibles, al 

cantó de les vies de pas. 

La informació més important pels ocupants en activitats amb gran número de persones, en situació 

d’emergència es disposar d’un sistema informatiu perquè tothom pugui sortir de l’edifici de la forma 

més immediata.  

4.1.5.3 Col·locació de senyals 

Els pictogrames dels mitjans de protecció i les senyals dels itineraris de sortida es col·loquen sobre 

les parets o pilars. 

4.1.5.4 Senyalització i normes per a l’actuació dels visitants 

Es dissenya una consigna pel públic de l’estació (C-02). El text de les consignes es presenta a als 

annexes. 

4.1.6 PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

4.1.6.1 Definició i objectius 

Es refereixen a l’activació dels medis humans i materials del Pla, al marc de la simulació d’una 

situació d’emergència, i tenen per objecte general la comprovació de l’eficàcia dels components 

principals del Pla i el nivell de preparació assolit.  

Per a avaluar els Plans d’Autoprotecció i assegurar l’eficàcia i operativitat dels plans d’actuació en 

emergències, la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependencies dedicats a 

activitats que puguin donar lloc a situacions d’emergència (RD 82/2010) fixa que es realitzaran 

simulacres d’emergència, amb una periodicitat mínima d’un any avaluant els resultats. 

La realització de simulacres té com a objectius la verificació i comprovació de: 

 L’eficàcia de l’organització de la resposta davant una emergència. 

 La capacitació del personal adscrit a l’organització de la resposta. 

 L’entrenament de tot el personal de l’activitat en la resposta davant una emergència. 
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 La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats. 

 L’adequació dels procediments d’actuació. 

A més a més, convé programar la realització de simulacres parcials per tal de garantir la permanent 

disponibilitat i eficàcia dels mitjans humans i tècnics de lluita contra emergències. 

4.1.6.2 Procediments d’actuació dels simulacres 

El simulacre l’iniciarà la Direcció de l’estació, desencadenat l’alarma a través del Centre de Control 

(CC), sense que els equips d’actuació contra les emergències estiguin prèviament informats de la 

situació.  

Pel desenvolupament de simulacres, la Direcció donarà consignes al Supervisor del Simulacre, per 

que defineixi les dades del supòsit, les característiques i avaluació del mateix i els objectius a 

complir, que podrà incloure la realització de diferents exercicis (extinció d’incendis, evacuació de 

locals de públic concurrència i oficines, etc...) 

L’estudi previst de l’emergència durant el simulacre, posteriorment serà comparat amb els resultats 

obtinguts informant al Comitè d’Autoprotecció i donant publicitat interior dels ensenyaments 

obtinguts, que han de demostrar l’efectivitat del Pla. Aquesta avaluació es farà mitjançant un judici 

crític. 

En el disseny d’un simulacre ha de quedar perfectament clar l’abast que es pretén donar al mateix i 

els objectius que es pretenen aconseguir. Ha de permetre un cert grau de flexibilitat en la resposta 

davant d’alguns fets, per aconseguir l’equilibri necessari de llibertat d’acció dins del marc de la 

situació.  

4.1.6.3 Procediments de comunicació dels simulacres 

Prèviament a la realització d’un simulacre, el titular de l’estació emetrà un comunicat a la direcció 

general competent en matèria de protecció civil, segons el model de l’annex D. 

La comunicació d’aquestes dades es farà amb una antelació mínima de deu dies hàbils, a través del 

registre electrònic de plans d’autoprotecció. 

Si el simulacre inclou la mobilització d’un mitjà extern a l’activitat, l’antelació mínima requerida per 

comunicar-ho a la direcció general competent és d’un mes. 

Si el simulacre inclou la mobilització de diversos mitjans externs a l’activitat, l’antelació mínima 

requerida per comunicar-ho a la direcció general competent és de quatre mesos. 

Posteriorment a la realització del simulacre i en el termini de 20 dies hàbils a partir de la realització 

d’aquest, l’estació enviarà a la direcció general competent en matèria de protecció civil, un informe 

elaborat pel director de l’emergència.  
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4.2 MANTENIMENT DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

4.2.1 MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 

4.2.1.1 Objectius 

El Pla de Manteniment de les instal·lacions pretén arribar als següents objectius: 

1. Conèixer les instal·lacions amb els seus components, característiques i especificacions.  

2. Definir les operacions de manteniment de les instal·lacions. 

3. Fixar la periodicitat de realització d’aquestes operacions de manteniment.  

4. Complimentar la documentació operativa establerta al Pla de Manteniment. 

5. Registrar incidències que ha hagut en la realització del manteniment i solucionar les 

deficiències i anomalies detectades i anotar les solucions aplicades.  

6. Proposar possibles modificacions per un desenvolupament més eficaç del propi Pla de 

Manteniment, previ la recollida de forma sistemàtica de tots els suggeriments sobre 

noves operacions de manteniment no contemplades al Pla.  

4.2.1.2 Metodologia del manteniment 

4.2.1.2.1 Documentació i fitxes 

4.2.1.2.1.1 Fitxes d’identitat i ubicació 

S’establirà per cada un dels Sistemes una fitxa individual de tots els equips que l’integren i que han 

de ser objecte de manteniment segons el Pla.  

Aquestes fitxes tindran tota la informació relativa a l’equip: 

 Denominació 

 Marca del fabricant 

 Data de compra 

 Data de posta en marxa  

 Instal·lador 

 Dades de la placa, etc… 

A l’annex es presenten els diferents models d’impresos per la Implantació del Pla de Manteniment. 

Les fitxes d’identitat s’han dissenyat segons dos models:  

 MANT 01_A (excepte per extintors) 

 MANT 01_B (només per extintors) 

A més pels extintors, donat el seu gran nombre s’ha dissenyat l’imprès MANT 01_C per inventariar la 

seva ubicació.  

4.2.1.2.1.2 Fitxes d’operacions de manteniment i periodicitat 

Es prepararà una fitxa per cada aparell, equip o sistema fixant-se les Operacions de Manteniment i 

les seves Periodicitats (veure imprès MANT 02_A, MANT 02_B). 
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 D - Diari. 

 M - Mensual. 

 T – Trimestral 

 S – Semestral 

 A - Anual 

A l’annex s’adjunten les fitxes preparades de les instal·lacions de protecció contra incendis. 

4.2.1.2.1.3 Ordes de revisió 

Son els impresos que el Departament de Manteniment complimentarà quant facin una revisió, per 

constatar documentalment la revisió feta, la data, la normalitat o no de certes comprovacions, les 

deficiències trobades i les accions correctives realitzades per corregir-les. Una vegada els impresos 

complimentats, es remetrà a Direcció. Si hi ha anomalies que no han pogut ser resoltes dins del 

termini mensual o quinzenal de la revisió, deurà reflectir-se al seu revers. 

S’han preparat dos impresos per les ordres de revisió, MANT 04_A (excepte extintors) i MANT 04_B 

(només per extintors).  

4.2.1.2.1.4 Fitxa d’averia 

Quan es detecta una averia, s’omplirà una fitxa que es lliurarà al cap de Manteniment, que procedirà 

a avaluar la gravetat i prioritzarà l’execució. 

4.2.1.2.2 Programa anual de manteniment 

Cada any s’obrirà un programa de manteniment (veure MANT 03) amb les dades de les Fitxes 

d’Operacions de cada aparell, equip o sistema, preveient quant es realitzarà cada Operació. 

Aquest programa deurà ser Planificat per l’equip de Tècnics citats a l’apartat de mantenidors, que 

decidiran, en funció de la seva càrrega de treball, els dies concrets que ho efectuaran. 

4.2.2 MANTENIDORS 

El manteniment, reparació d’aparells, equips, sistemes i els components empleats seran executades 

per mantenidors autoritzats. 

4.2.2.1 Obligacions dels mantenidors autoritzats 

Els mantenidors autoritzats adquiriran les següents obligacions en relació amb els aparells, equips o 

instal·lacions del manteniment o reparació encomanat: 

 Revisar, mantenir i comprovar els aparells, equips o instal·lacions d’acord amb els 

terminis reglamentaris, utilitzant recanvis i peces originals.  

 Facilitar personal competent i suficient quant sigui necessari per corregir les 

deficiències o avaries que es produeixin en els aparells, equips o sistemes del 

manteniment encomanat. 
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 Informar per escrit al titular dels aparells, equips o sistemes que no ofereixin 

garantia d’un correcte funcionament, presentin deficiències que no pugui ser 

corregides durant el manteniment o no compleixin les disposicions vigents que li 

siguin aplicables. Aquest informe serà raonat tècnicament.  

 Conservar la documentació justificativa de les operacions de manteniment que 

realitzin, les dates d’execució, resultats i incidències, elements substituïts i quant es 

consideri digne conèixer l’estat d’operativitat de l’aparell, equip o sistema que es 

realitzi la conservació. Una copia d’aquesta documentació es lliurarà a titular dels 

aparells, equips o sistemes.  

 Comunicar al titular dels aparells, equips o sistemes, les dates que correspon 

efectuar les operacions de manteniment periòdiques.  

4.2.2.2 Serveis interns de manteniment 

L’execució de les Operacions serà responsabilitat del Servei de Manteniment.   

4.2.2.3 Serveis externs de manteniment 

Correspon al personal especialitzat del Fabricant, Instal·lador o Mantenidor Autoritzat. Al Contracte o 

Demanda de Manteniment que es formalitzi figuraran les Operacions que es deuran realitzar, la seva 

periodicitat i a més les condicions contemplades en el present Pla. 

4.2.3 MANTENIMENT PREVENTIU A LES INSTAL·LACIONS DE RISC 

4.2.3.1 Relació d’instal·lacions de risc 

El conjunt d’instal·lacions de risc que hi ha a l'estació de Port Ainé són: 

 Instal·lacions elèctriques de 

baixa, mitja i alta tensió 

 Transformadors 

 Quadres elèctrics 

 Grups electrògens 

 Màquines Trepitja neu 

 Vehicles 

 Telesquí i telecadires 

 Neu artificial 

 Ascensors 

 Calderes 

 Telecomunicacions 

 Pistes 

4.2.3.2 Operacions de manteniment 

L’estació disposa dels manuals de manteniment del fabricant de cada una de les instal·lacions, de 

forma genèrica es descriuen a continuació: 

 Tasques diàries: 

o Màquines trepitja neu: Verificar, revisar i reparar la part mecànica, 

hidràulica, pneumàtica, elèctrica i electrònica segons el pla de manteniment 

o avaria. 
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o Vehicles: Verificar, revisar i reparar, si procedeix, tots els vehicles: nivells, 

desgasta i en general el correcte funcionament del vehicle segons pla de 

manteniment o avaria. 

o Remuntadors: Verificar, revisar i reparar la part mecànica, hidràulica, 

pneumàtica, elèctrica i electrònica segons pla de manteniment o avaria. 

o Neu artificial: Revisar, verificar i reparar la part mecànica, elèctrica, 

electrònica i pneumàtica segons el pla de manteniment o avaria. 

o Grups electrògens: Revisar, verificar i reparar, si procedeix, la part mecànica, 

elèctrica i electrònica segons el pla de manteniment o avaria.  

o Edificis: Revisar, verificar i reparar si procedeix, segons el pla de 

manteniment o avaria. 

 Tasques periòdiques: 

o En el citat lloc de treball, els treballs consisteixen en revisions programades. 

o Efectuar revisions de telesquís, telecadires, màquines trepitjaneu, vehicles, 

motos de neu, etc. 

o Efectuar revisions de les emissores (portàtils i fixes). 

o Efectuar revisions de les parts electròniques. 

o Efectuar revisions de la telefonia. 

o Fer treballs en la línia d’alta i baixa tensió 

La supervisió rebuda dels tècnics de manteniment serà: 

 Els ocupants del lloc depenen de: Cap de manteniment 

 Els assigna el treball: Cap de manteniment 

 Treballs que són revisats per: Cap de manteniment 

4.2.4 MANTENIMENT PREVENTIU A LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 

4.2.4.1 Relació d’instal·lacions de protecció 

El conjunt de les instal·lacions per l’actuació en front a les emergències i incendis, poden estar 

constituïdes per: 

 Sistema automàtic de detecció d’incendis. 

 Sistemes manuals d’alarma d’incendis. 

 Sistemes de comunicació d’alarmes. 

 Sistemes d’abastament d’aigua contra 

incendi.  

 Sistemes d’hidrants exteriors. 

 Extintors d’incendi. 

 Sistema de boques d’incendi equipades i 

armaris. 

 Equips de protecció personal i col·lectiva. 

 Il·luminació d’emergència i senyalització. 

 Portes d’emergència i elements para focs.  

 Medis i equips de seguretat i higiene. 

4.2.4.2 Característiques de manteniment 

Totes les empreses estan obligades a realitzar i implantar el “Pla de Manteniment” dels aparells, 

equips i sistemes de protecció contra incendis, evacuació i emergències. 
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Els aparells, equips i sistemes utilitzats en la protecció contra incendis, es caracteritzen perquè la 

seva instal·lació es fa amb l’expectativa de que no han de ser necessàriament utilitzats, i per una 

altre banda, els assajos efectuats per contrastar la seva eficàcia difícilment poden realitzar-se en les 

mateixes condicions en que seran utilitzats. Donades aquests circumstàncies el seu manteniment 

necessita d’unes majors exigències de qualitat per garantir que siguin eficaços durant la seva 

utilització.  

4.2.5 INSPECCIONS DE SEGURETAT 

Totes les instal·lacions en risc i de protecció que disposin de reglamentació específica, caldrà seguir-

la al realitzar les revisions i inspeccions.  

Les revisions i inspeccions es faran mitjançant els documents d’ordre de revisió. 

La tramitació i el recorregut dels impresos, una vegada complimentats per l’executor es remetran a 

direcció. Si hi ha anomalies que no es poden resoldre dins del termini de la pròxima revisió / 

inspecció, caldrà fer-ho constar al revers de l’imprès.  A més, en aquest supòsit, es remetrà a 

direcció una copia de l’ordre de revisió junt amb l’informe d’anomalies pendents. 

4.3 MANTENIMENT DE LA EFICÀCIA DEL PAU 

4.4.1 PROGRAMA DE RECICLATGE DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

Els membres dels equips d’emergència rebran, com a mínim, una vegada l’any, els cursos necessaris 

per a la seva formació i ensinistrament contra emergències.  

Els aspectes generals i el temari dels cursos de formació i informació es troben detallats en aquest 

document. 

S’establirà un temari adequat d’activitats formatives periòdiques per assegurar el manteniment de la 

formació teòrica i pràctica del personal dels equips d’emergència. 

4.4.2 PROGRAMA DE SUBSTITUCIÓ DE MITJANS I RECURSOS 

Amb les dades obtingudes del programa de manteniment d’instal·lacions i les condicions dels 

mantenidors es podrà fer una programació per a les substitucions. 

Els mantenidors hauran de registrar les condicions del fabricant per fixar, per cada element o part, la 

vida tècnica que permetrà també substituir els elements inclòs avanços de la seva fallida, poden 

implantar un veritable manteniment preventiu. 
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4.4.3 PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

4.4.3.1 Exercicis: maniobres en fred i procediments d’actuació en emergències 
específiques. 

Es refereixen al desenvolupament d’operacions concretes del Pla i permeten garantir la permanent 

disponibilitat i eficàcia dels medis humans i tècnics de la lluita contra les emergències. Existeix gran 

varietat de tipus d’exercicis, depenent del número de persones i serveis que volen involucrar-se i 

dels seus objectius específics.  

Entre els objectius específics, per la matèria i àrea, es destaquen els següents: 

 De localització de comandaments i 

personal operatiu,. 

 De mobilització de medis de socors i / o 

medis per la liberalització dels accessos.  

 De comprovació de funcionament de 

sistemes.  

 De parada de remuntadors 

 De verificació de dades.  

 D’emergència sanitària. 

 De coordinació amb elements o 

organitzacions externes. 

 De comunicacions 

4.4.3.2 Simulacres 

L’estudi previst de l’emergència durant el simulacre, posteriorment serà comparat amb els resultats 

obtinguts informant al Comitè d’Autoprotecció i donant publicitat interior dels ensenyaments 

obtinguts, que han de demostrar l’efectivitat del Pla. Aquesta avaluació es farà mitjançant un judici 

crític. 

En el disseny d’un simulacre ha de quedar perfectament clar l’abast que es pretén donar al mateix i 

els objectius que es pretenen aconseguir. Ha de permetre un cert grau de flexibilitat en la resposta 

davant d’alguns fets, per aconseguir l’equilibri necessari de llibertat d’acció dins del marc de la 

situació.  

4.4.3.3 Judici crític 

Les dades que serveixen de base per aquest Judici Crític, procedeixen, en primer lloc, dels propis 

actuants i en segon lloc, dels observadors que no participen directament al simulacre.  

Per l’elecció d’aquests observadors, s’ha de tenir en compte lo següent: 

 Tenir coneixement perfecte del Pla i de les accions que es simulen.  

 Tenir una categoria laboral similar a la del responsable de l’acció que s’avalua.  

Una bona font per aconseguir aquests observadors, son Els Serveis de Protecció Civil Exterior. Els 

observadors han d’anar previstos d’un qüestionari que els permeti anotar, amb exactitud i ordre, les 

dades que han de presentar al Judici Crític, tal com els temps empleats, els medis utilitzats, ... 
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4.5 ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

4.5.1 PROGRAMA DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PLA 
D’AUTOPROTECCIÓ 

El manteniment del Pla d’Autoprotecció correspon al responsable. Són actuacions de manteniment 

les següents: 

 El compliment de les exigències reglamentàries i les recomanacions proposades. 

 L’establiment i manteniment de l’estructura orgànica de seguretat.  

 El manteniment del nivell formatiu dels equips d’emergència. 

 L’actualització del inventari de medis.  

 El manteniment del nivell d’eficàcia operativa de les condicions de protecció contra 

incendis i emergències i de la informació.  

 La vigència de l’avaluació de riscos.  

 Les revisions periòdiques del Pla.  

El present pla d’autoprotecció es revisarà quan hi hagi una modificació substancial o com a mínim 

cada quatre anys. 

4.5.2 PROGRAMA D’AUDITORIES I INSPECCIONS 

4.5.2.1 Objectius 

El programa d'auditoria i inspeccions té dos objectius : 

 Determinar l'eficàcia dels mètodes de gestió. 

 Determinar la idoneïtat dels mitjans tècnics adoptats. 

L'auditoria al ésser una activitat d'anàlisis, necessita la informació que li donen les inspeccions, que 

l'avalua per determinar els errors establint pautes per corregir-les. 

Per diagnosticar l'eficàcia de la gestió d'autoprotecció, cal respondre a una sèrie de qüestions : 

 Es molt baix o alt l'índex d'accidentabilitat?  

 A què es deu l'accident? 

 Compleix l'empresa la normativa legal? 

 Fins quin punt l'empresa gestiona be l'autoprotecció? 

 El personal de les empreses contractants s'integra als equips del Pla d'Autoprotecció? 

 El Cap d’Intervenció i el Director d’actuació en emergències tenen dificultats amb el 

personal? 

 El sistema d'alarma i comunicacions funcionen bé? 

 Les fitxes de manteniment de totes les instal·lacions estan anotades al dia? 
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Les inspeccions d'accidents són una informació fonamental per analitzar d'una forma directa els 

defectes de les instal·lacions i els sistemes de control de la gestió. 

L’obligació legal de les empreses de complimentar el Part d’Accident de Treball només en els 

accidents on es produeixin lesions amb baixa, al menys d’un dia, sense tenir en compte el dia de 

l’accident, prèvia baixa medica, es recomanable omplir un part intern d’empresa en el que es 

consignin una major quantitat de dades. S’han de complimentar també aquells accidents, que, sense 

haver donat lloc a lesions, resultin d’interès conèixer sota el punt de vista de la seguretat.  

4.5.2.2 Registre d’accidents 

Una vegada realitzada la notificació d’accident s’ha de registrar, extraient les dades necessàries pel 

seu posterior anàlisis i tractament estadístic.  

Amb aquests registres es pot aconseguir els següents objectius: 

 Conèixer les causes i ubicació dels riscos, a fi d’aplicar les tècniques de correcció 

adequades.  

 Conèixer les tendències d’accidents a nivell nacional, empresa, etc.  

 Facilitar l’elaboració d’informes amb destí als diferents serveis de Seguretat i Salut.  

 Servir d’estímul pels treballadors d’una empresa o dependència.  

 Facilitar la planificació i elaboració de les normes, campanyes, rètols, etc., destinats 

a donar a conèixer els riscos i a  estimular l’interès dels treballadors de l’empresa per 

aquests temes.  

4.5.2.3 Investigació d’accidents 

4.5.2.3.1 Plantejament de la investigació 

Hauran de ser objecte d’investigació els següents casos: 

 Accidents mortals.  

 Accidents greus.  

 Accidents lleus en els que es donin algunes de les següents característiques: 

o Repetitivitat. 

o Risc potencial de causar lesions greus.  

o Circumstàncies no ben definides.  

Fonamentalment s’han de prendre aquelles dades que permetin la deducció posterior de lo passat 

realment i que podem considerar inclosos en els següents grups: 

 Dades d’identificació, anotació, registre i arxiu de l’accident.  

 Dades més significatives relatives a les circumstàncies que van motivar l’accident.  

Un procés formal ordenat podria comprendre els següents aspectes: 
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 Descripció del treball: Conté l’anàlisi del lloc amb indicació detallada de la forma 

correcta d’executar-lo.  

 Descripció de l’accident: Conté el temps i el lloc on va passar, condicions reals del 

lloc de treball, mètodes de treball, circumstàncies, conseqüències i dades de 

l’accidentat.  

 Dades complementàries: Conté totes aquelles dades que poden ser d’interès per 

esclarir les circumstàncies de l’accident.  

Per últim, es realitzarà la determinació de les causes possibles de l’accident a partir de l’anàlisi dels 

fets deduïts una vegada seleccionats i valorats les dades preses en anteriors fases o etapes de la 

investigació.   

4.5.2.3.2 Informe d’investigació d’accident 

Els objectius principals de l’informe d’Investigació són identificar elements, descriure esdeveniments, 

descobrir i analitzar causes.  

L’informe ha d’incloure, no només les dades relatives a l’accident, sinó també la valoració del risc a 

partir del grau de perillositat i les mesures preventives que es recomanen adoptar. D’aquesta forma 

la investigació com a tècnica analítica es converteix en una tècnica operativa al proposar les mesures 

preventives més adequades per evitar la seva repetició.  

Tots els programes han de tenir uns terminis màxims d'aplicació, que podran variar entre un mínim 

de sis mesos fins un màxim d'uns divuit mesos. Cal recordar que el R.D. 393 estableix una 

periodicitat de revisió dels Plans no superior a tres anys. 

A l’annex C.2 s’adjunta un model bàsic. 
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PRESSUPOST 

S’avalua a continuació el cost d’elaboració del present projecte: 

VALORACIÓ DEL COST DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE 

Id.  Concepte Quant. Ut. Cost ut.    
[€] 

Cost total   
[€] 

 Honoraris de l'enginyera redactora del projecte 350 h 20,00 € 7.000,00 €
 Visites (Inclou dietes i desplaçaments) 5 visita 70,00 € 350,00 €
 Entrega del document en suport paper 2 ut. 120,00 € 240,00 €
 Entrega del document en suport informàtic 5 ut. 5,00 € 25,00 €

  TOTAL COST REALITZACIÓ DEL PROJECTE       7.615,00 €

S’ha realitzat també una estimació econòmica del cost que suposa la execució d’aquest projecte. Es 

consideren tant els costos d’implantació com els de manteniment, considerant-los fonamentals per 

que el pla continuï sent efectiu. 

D’aquesta manera, el pressupost està dividit en dos blocs: 

 Pressupost d’implantació:  

És consideren en aquest bloc els costos dels mitjans de protecció necessaris, així com les accions 

necessàries per posar en funcionament el PAU (accions formatives, informatives, etc...).  

Al ser una activitat existent es disposa de la majoria de mitjans de protecció necessaris, així doncs és 

contempla en aquest pressupost únicament aquells que són deficitaris o cal ampliar.  

Aquests costos són inicials i només és donen al implantar el PAU per primera vegada. 

 Pressupost de manteniment i actualització: 

És el cost anual necessari per mantenir els mitjans de protecció de l’activitat i actualitzar el PAU. 

En aquest bloc no es valoren algunes partides  generals, com per exemple, el manteniment de la 

resta d'instal·lacions de risc de l'estació ( remuntadors, pistes, màquines trepitja neu,  instal·lacions 

elèctriques, etc…) ja que la propietat els té contemplats en altres pressupostos que no formen part 

d'aquest projecte. 

Els costos del pressupost del bloc 2 són anuals i estan en base a tarifes del 2011. 

El detall del pressupost és mostra a continuació: 
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VALORACIÓ ECONOMICA DE LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT                               
DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESTACIÓ D'ESQUÍ 

Id.  Concepte 
Qua
nt. Ut. 

Cost ut.     
[€] 

Cost total    
[€] 

BLOC 1. IMPLANTACIÓ 

A. Adequació dels mitjans de protecció contra incendis 
A.1 Extintor portàtil manual homologat segons UNE 23.110 

de pols seca ABC d'eficàcia 21A-113B i 6 kg de capacitat, 
amb pressió incorporada, manòmetre, dispositiu 
d'interrupció de sortida de l'agent extintor i broquet amb 
mànega direccional, incloent suports.  

8 ut. 35,57 € 284,56 €

A.2 Extintor portàtil manual homologat segons UNE 23.110 
d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55B i 5 kg de capacitat 
amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor 
i mànega amb broquet difusor, incloent suports.  

5 ut. 76,87 € 384,35 €

A.3 Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/UNE-
EN 671-1:2001) muntada i connectada, composta per: 
armari metàl·lic per muntar adossat, amb porta cega 
inoxidable, frontisses, tancament i tirador, de dimensions 
600x1850x260 mm, 20 m de mànega semirígida de 
diàmetre 25 mm (UNE-EN 694:2001) amb cos de cautxú 
sintètic i interior de fibres multifilament de poliester i 
trama monofilament de material sintètic semirígid 
(pressió de ruptura 80 bar), devanadera de xapa per a 
muntar en armari amb suport pivotant, llança d'aigua 
multiefecte amb cos de policarbonat, vàlvula de pas amb 
enllaç de DN 25 homologada, manòmetre de glicerina 
graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau de pas i accessoris. 
Completament instal·lada.  

1 ut. 410,52 € 410,52 €

A.4 Ampliació central de detecció automàtica d'incendis. 
Compleix normativa europea EN-54 Part 2 i 4. Protecció: 
IP30 

1 ut. 156,85 € 156,85 €

A.5 Detector òptic de fums analògics, format per elements 
sensibles i càmera de medició, amb possibilitat d'acoblar 
indicador d'acció remot, per a muntatge en sostre de 
detecció individual. Completament instal·lat. 

4 ut. 53,91 € 215,64 €

A.7 Polsador d'alarma amb senyalització lluminosa tipus 
recarregable i tapa de plàstic basculant, segons UNE-EN 
54-11. c/DIODO p/CONEX. Activació per pressió sobre 
tapa frontal. Disposa de protector. Rearmat mitjançant 
clau específica. Contacte amb diode zener 5,1 V. Inclou 
base per a muntatge en superfície. Color vermell. 

2 ut. 35,78 € 71,56 €

A.8 Subm. i col. de sirena electrònica rectangular per interior 
ADEMCO o similar mod. EMA24AL + ESBB NS3/R, de 
color vermell, amb potència de 98dB. Alimentació de 15 a 
33 Vcc de 18 mA. Norma EN 54-13. S'inclou p.p. de  
material auxiliar. 

2 ut. 80,19 € 160,38 €

A.9 Subministre i col·locació de sistema automàtic d'extinció i 
sistema d'extracció de fums per les zones amb aparells 
destinats a la preparació d'aliments. 

1 ut. 525,00 € 525,00 €



PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ  Pàg. 113 

Memòria 

VALORACIÓ ECONOMICA DE LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT                               
DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESTACIÓ D'ESQUÍ 

Id.  Concepte 
Qua
nt. Ut. 

Cost ut.     
[€] 

Cost total    
[€] 

A.10 Subm. i col.de rètols indicatius per a les sortides 
d'emergències i senyalització d'equip d'incendis 
homologats segons normes UNE 23.003. S'inclou p.p. de 
material auxiliar de muntatge. 

58 ut. 7,82 € 453,56 €

A.11 Subm. i col. de lluminària d'emergència , incloent 
connexionat de cable elèctric a la instal·lació, de les 
següents característiques:                                               
* Autonomia 1 h.                                                            
* Indicador de sortida                      

32 ut. 23,93 € 765,76 €

 Total  A. Adequació dels mitjans de protecció contra 
incendis 

   3.428,18 €

B. Adequació d'altres mitjans de protecció  
B.1 Ampliació mitjans de protecció mínims. Vigilant de 

seguretat. 
1 ut. 5.500,00 € 5.500,00 €

B.2 Ampliació mitjans sanitaris mínims. Equip de Suport Vital 
Avançat 

1 ut. 60.000,00 € 60.000,00 €

B.3 Enllumenat portàtil per a rescats a remuntadors sense 
llum 

3 ut. 525,00 € 1.575,00 €

B.4 Millora i ampliació del sistema de comunicacions 1 P.A 4.250,00 € 4.250,00 €
 Total  B. Adequació d'altres mitjans de protecció     71.325,00 €

C. Implantació del PAU 
C.1 Accions formatives comuns 1 P.A 450,00 € 450,00 €
C.2 Accions formatives específiques per als equips 

d'emergència 
   

 Curs bàsic de protecció contra incendis i emergències 1 P.A 2.000,00 € 2.000,00 €
 Curs general de protecció contra incendis i emergències i 

primers auxilis 
1 P.A 3.200,00 € 3.200,00 €

 Curs bàsic de direcció i gestió d'emergències 1 P.A 800,00 € 800,00 €
 Sessions formatives per als operaris del centre de control 

i el personal d'evacuació 
1 P.A 300,00 € 300,00 €

C.3  Accions formatives als actuants externs 1 P.A 250,00 € 250,00 €
C.4 Accions informatives als usuaris 1 P.A 250,00 € 250,00 €
C.5  Accions divulgatives. Col·locació de consignes i senyals  1 P.A 700,00 € 700,00 €
C.6  Posta en marxa, revisions, etc… 1 P.A 1.500,00 € 1.500,00 €
 Total C. Implantació del PAU    9.450,00 €

  TOTAL BLOC 1. IMPLANTACIÓ       84.203,18 €
      
BLOC 2. MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ 

A. Manteniment dels mitjans de prevenció  
A.1 Manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció 

contra incendis 
1 P.A 3.800,00 € 3.800,00 €

A.2 Inspeccions i revisions de seguretat. 1 P.A 2.600,00 € 2.600,00 €
A.3 Manteniment i actualització de consignes i senyals 1 P.A 310,00 € 310,00 €
A.4 Vigilant de seguretat 1 ut. 5.500,00 € 5.500,00 €
 Total A. Manteniment dels mitjans de prevenció    12.210,00 €
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VALORACIÓ ECONOMICA DE LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT                               
DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESTACIÓ D'ESQUÍ 

Id.  Concepte 
Qua
nt. Ut. 

Cost ut.     
[€] 

Cost total    
[€] 

B. Manteniment del PAU 
B.1 Cursos formatius de reciclatge 1 P.A 1.300,00 € 1.300,00 €
B.2 Programa d'exercicis i simulacres 1 P.A 320,00 € 320,00 €
 Total B. Manteniment del PAU    1.620,00 €

C. Actualització del PAU 
C.1 Compliment de les exigències reglamentaries i 

recomanacions proposades, programa d'auditoria i 
inspeccions, inventaris, etc…  

1 P.A 800,00 € 800,00 €

 Total C. Actualització del PAU    800,00 €

  TOTAL BLOC 2. MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ       14.630,00 € 
      
RESUM DEL PRESSUPOST D'IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT 
  BLOC 1. IMPLANTACIÓ    84.203,18 €
  BLOC 2. MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ       14.630,00 €
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ESTUDI DE SOSTENIBILITAT 

L’elaboració i implantació d’aquest projecte involucra un impacte directe sobre el medi i la societat. 

Per aquest motiu dins d’aquest apartat s’avaluaran els efectes que sorgeixen com a conseqüència de 

l’execució del projecte centrant-nos en dos punts: les implicacions ambientals i socials. 

En aquest estudi no es tenen en compte els paràmetres que modifica l’activitat com a estació d’esquí 

ja que es considera que està en funcionament des de fa més de 25 anys i l’impacte es va estudiar 

en el seu moment. Així doncs, les mesures avaluades en aquest apartat són únicament les 

desencadenades d’implantar el pla d’autoprotecció.  

IMPLICACIONS AMBIENTALS 

Com s’ha vist, les emergències poden afectar directament al medi que envolta l’activitat originant 

situacions realment catastròfiques en termes ambientals donat la situació en la que es troba l’estació 

(incendis forestals, afectació a la fauna i la flora, etc.). La implantació d’aquest projecte redueix  la 

possibilitat de que es doni una situació d’aquest tipus o en el cas que es produeixi els seus efectes 

siguin mínims, suposant doncs una reducció de les possibles implicacions ambientals que l’activitat 

per si sola dona al medi que l’envolta. 

Per altra banda, el pla d’autoprotecció reforça el pla de prevenció i manteniment de les instal·lacions 

de risc. Un manteniment deficient pot provocar un funcionament erroni i amb això una afectació 

important al medi ambient (fugues de combustibles, etc.). Així doncs, la implantació del PAU aporta 

seguretat en les instal·lacions, que igual que l’anterior punt, es tradueix en minimització de les 

possibles afectacions al medi ambient. Alhora, el reforç del pla de prevenció i manteniment provoca 

una optimització de recursos, obtenint estalvi tant en la part econòmica com en consums de gasoil, 

aigua, electricitat, etc. 

Per últim, és proposa un pla per a minimitzar l’impacte ambiental del dia a dia en l’explotació de 

l’estació. Per això caldrà: 

 Reduir l’ús de productes consumibles i utilitzar materials aprofitables (paper reciclat, 

tintes renovables en impressores i fotocopiadores)   

 Portar a terme la gestió de residus que es té contractada 

 Estalvi energètic: migrar a bombetes de baix consum, instal·lació de sensors de 

presència als lavabos públics per a l’enllumenat, col·locar polsadors a les aixetes de 

lavabos i hotel que encara no en disposin. 

IMPLICACIONS SOCIALS 

La implantació del PAU ajuda a prevenir i minimitzar els efectes d’una emergència, fet que es 

tradueix en un augment de la seguretat de l’estació. Aquest aspecte afavoreix notablement als 
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treballadors als que els hi milloraran les condicions de treball, com als clients de l’estació que veuran 

disminuir els efectes que pot provocar la pràctica d’aquest esport de risc, creant satisfacció. 
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CONCLUSIONS 

El present document estableix el grau de participació de les persones presents a l’estació d’esquí, 

definint les funcions que els hi corresponen i els procediments a seguir en front de l’emergència 

d’acord amb els mitjans de que disposa. 

De l’anàlisi efectuat se n’extreu que l’estació disposa de la infraestructura necessària per gestionar 

adequadament situacions d’emergència. 

Els mitjans i equips actuals són suficients però han de conservar-se en bon estat d’ús, disponibles 

per a la utilització i fàcilment localitzables. Això comporta la realització de tasques de vigilància, 

inspecció i verificació de les instal·lacions i dels equips, per tal de detectar possibles modificacions 

que es produeixen amb el pas del temps i la lògica evolució de les activitats.  

Amb la correcta implantació i aplicació d’aquest Pla d’Autoprotecció s’aconseguirà crear organització 

efectiva i eficaç per resoldre incidents amb el mínim esforç. Per aconseguir-ho és molt important 

proporcionar l’ensinistrament periòdic de les persones amb funcions específiques assignades, segons 

el pla de formació descrit, i programar exercicis i simulacres d’emergència que permetin avaluar la 

fiabilitat i eficàcia del PAU. 

Per assegurar la operativitat del PAU s’ha de tenir en compte que el pla d’autoprotecció és un 

document que ha d’ésser i mantenir-se permanentment actualitzat, per tal d’adaptar-se a les 

modificacions o canvis de les instal·lacions, d’activitats, de sistemes organitzatius i a les anomalies 

detectades en simulacres, incidents o inspeccions. Per això, cal establir mecanismes de revisió i 

millora. 

Un dels indicadors que certifiquen la correcta implantació del pla és el manteniment del mateix en el 

temps. La responsabilitat de mantenir-lo i actualitzar-lo recau en el màxim responsable de l’estació 

d’esquí. És necessari doncs que s’incloguin dins els objectius de gestió de l’activitat. 

És important posar en coneixement de tothom que en pugui resultar afectat, l’existència d’una 

planificació d’actuacions i d’una organització de persones i mitjans que, en el supòsit d’una 

emergència, entrarà en funcionament per tal de desenvolupar tasques per fer-hi front i controlar-la.  

Cal difondre que tot allò projectat té com a objectiu primordial el salvament i l’ajuda a les persones 

que es troben en les zones de risc fins a un espai segur. Aquest coneixement proporciona 

tranquil·litat i confiança a les persones involucrades. 
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