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D.1 NOTIFICACIONS PLA DE DETECCIÓ I ALARMA.  AVISOS D’EMERGÈNCIA 

Es faran servir els formularis C.1.2 i C.1.3. 

D.1.1 AVÍS D’ALERTA 

El contingut d’aquesta notificació deu circumscriure: 

 Circumstàncies que originen la Situació  

 Conseqüències que poden derivar-se de l’actualització del risc. 

 Accions que corresponen executar al destinatari i quins elements subordinats ha 

d’alertar.  

 Petició d’informació, a qui pugui proporcionar-la, de l’evolució del risc i periodicitat 

amb la que deu manar-la.  

 Periodicitat que s’utilitzarà per les següents notificacions.  

En aquest cas: 

L’operador del CC  Comunicarà la informació al CI i al DE 

 Emetrà missatge d’informació als visitants 

D.1.2 AVÍS D’ALARMA - CONAT 

La notificació d’alarma, s’ha de circumscriure als següents extrems: 

 Evolució del succés i circumstàncies que han originat la Situació.  

 Mesures de protecció que s’han d’adoptar per amortitzar els efectes negatius i medis 

que s’han d’utilitzar.  

En aquest cas: 

L’operador del CC  Avisarà al CI i al DE per comunicar la situació. 

 Avisarà a EPI per que controli la situació. 

 Emetrà missatge d’informació als visitants, en cas necessari. 

El CI  Gestionarà el subministrament de materials i equips si és 

necessari.  

D.1.3 AVÍS D’EMERGÈNCIA PARCIAL 

L’operador del Centre de Control: 

 Avisarà al DE per que gestioni l’emergència. 

 Avisarà al CI  i als EPI, EAE, ESI i EPA per que vagin al lloc de l’emergència. 
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 Donarà l’ordre d’evacuació parcial dels mitjans previstos, en cas de que sigui 

necessari.  

 Avisar a l’equip d’assistència tècnica que sigui necessari 

 Informarà, en cas de que es cregui convenient, als visitants de l’estació. 

 Informarà, en funció de la gravetat, de la situació d’Emergència Parcial, al Centre 

d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya i al Centre de 

Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per telèfon, indicant les dades del 

formulari C.1.3. 

D.1.4 AVÍS D’EMERGÈNCIA GENERAL 

L'operador del CC: 

 Avisarà a tots els equips. 

 Donarà l'ordre d'evacuació pels mitjans previstos, quan li indiqui el Director 

d’Actuacions en Emergències. 

 Informarà de la situació d’Emergència Parcial, al Centre d’Atenció i Gestió de 

Trucades d’Urgència 112 de Catalunya i al Centre de Coordinació Operativa de 

Catalunya (CECAT) per telèfon, indicant les mateixes dades que al punt anterior.  

 Avisar a l’equip d’assistència tècnica que sigui necessari. 

D.1.5 AVÍS FI D’EMERGÈNCIA 

 

D.2 NOTIFICACIONS PLA D’EVACUACIÓ 

D.2.1 MISSATGE D’EVACUACIÓ DE PISTES 

 

D.3 SIMULACRES: NOTIFICACIONS PRÈVIES A PROTECCIÓ CIVIL 

Segons formulari C.1.13 – Notificació del simulacre al 112. 

Atenció, 
Els informem que per raons de seguretat ens veiem obligats a tancar l’estació. 
Tots aquells que tinguin nivell per baixar esquiant per la pista es dirigeixin cap a la sortida. 
La resta de clients que es dirigeixin davant l’Hotel a la cota 2.000m per rebre instruccions del servei de 
pistes. 

Informe de finalització d’emergència: 

 Descripció de l’emergència i de les seves causes 

 Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU 

 Mesures de protecció preses (confinament o evacuació dels ocupants) 

 Aspectes del PAU a millorar o a modificar, com a resultat de l’experiència 

derivada de l’emergència. 



PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ  Pàg. 5 

Annexes D. Comunicats d’avisos 

D.4 BENVINGUDA 

 

 

BENVINGUDA - ANGLÈS 
 
GranPallars welcomes you to the ski station Port Ainé. 
 
The Temperature at Thousand six hundred meters is maines …………..  ; At two thousands meters 
is maines  ------------------------------------- ;  At two thousand four hundred fourty it’s maines --------
-----------------; 
 
The wind                  □ is  calm 
                                     □ is moderate  
                                     □ high wind 
 
Beginner’s area is open. 
 
Orri area tracks are open: 
 
Estadi 
Gallfer 
Itinerari del Bosc 
Pic de L’Orri L’Olla 
Barranc de Comalforn 
L’Obaga 
 
Olla Area tracks are open: 
 
Bellavista 
Rabasta 
Carrerada 1 
Carrerada 2 
El tub de l’Olla 
Enllaç de l’Olla 
 
The lower area: La baixant del bosc: is open   
The lower area:  La baixant del bosc is closed.    
 
The lifts are all running except: El Tk de l’Olla 
 
The quality of snow is Dust   (Pols) 
The quality of powder snow is hard (Pols- Dura) 
The quality of snow is Wet  (Humida) 
The quality of spring snow    
 
We remind you that the ski pass can ski GranPallars station in Port Ainé and Spot.  
 
Have a nice Day of the Skiing!!!! 
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BENVINGUDA - CATALÀ 
Gran Pallars us dona la benvinguda a la estació de Port Ainé. 
 
La Temperatura a la cota 1600 és de ____ graus (positius-negatius) a la cota 2000 de_____ graus 
(positius-negatius) i a la cota 2440 de   ______  graus (positius-negatius). 
 
El vent  es  
Calmat 
Moderat  
Fort 
 
El SnowPark esta      □    Obert 
                                □    Tancat 
 
La zona debutants està            □ Oberta            
                                              □  Tancada 
 
A la zona Orri:         □ Estan totes les pistes obertes 
                               □ Les pistes obertes son/ Les pistes tancades son: 
□L’Estadi 
□Gallfer 
□Itinerari del Bosc 
□Pic de L’Orri L’Olla 
□Barranc de Comalforn 
□L’Obaga 
 
A la zona Olla:                  □ Estan totes les pistes obertes 
                                          □ Les pistes obertes son/ Les pistes tancades son: 
□Rabasta 
□Bellavista 
□Carrerada 1 
□Carrerada 2 
□El tub de L’Olla 
□L’Enllaç de l’Olla 
 
A la zona baixa  La baixant del bosc està   
         □ oberta 
                                           □ tancada 
 
Els remuntadors estan tots en funcionament. Excepte:  el teleski de La Olla,… 
 
La qualitat de la neu és 
Pols 
Pols - Dura  
Humida 
Primavera 
 
Els recordem que amb el forfait de GranPallars poden esquiar a les estacions d’esquí de Port Ainé i 
Espot. 
 
Bon dia d’esquí!!
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BENVINGUDA - CASTELLÀ 
GranPallars les da la bienvenida a la estación de Port Ainé. 
 
La Temperatura en la cota 1600 es de ______ grados ( positivos-negativos); en la cota 2000 de 
_________(positivos-negativos) y en cota 2440 de ______   grados (positivos-negativos). 
 
El viento está en/  es  
Calma 
Moderado  
Fuerte 
 
El SnowPark está     □    Abierto 
                                □    Cerrado 
 
La zona debutantes está           □ Abierta            
                                              □  Cerrada 
 
En la zona Orri:         □ Están todas las pistas abiertas 
                               □ Las pistas abiertas son/ Las pistas cerradas son: 
□L’Estadi 
□Gallfer 
□Itinerari del Bosc 
□Pic de L’Orri L’Olla 
□Barranc de Comalforn 
□L’Obaga 
 
En la zona Olla:                  □ Están todas las pistas abiertas 
                                          □ Las pistas abiertas son/ Las pistes cerradas son: 
□Rabasta 
□Bellavista 
□Carrerada 1 
□Carrerada 2 
□El tub de L’Olla 
□L’Enllaç de l’Olla 
 
En la zona baja  La baixant del bosc está   
         □ Abierta 
                                           □ Cerrada 
 
Los remontes están todos en funcionamiento. Excepto:  el teleski de La Olla,… 
 
La calidad de la nieve es 
Polvo 
Polvo - Dura  
Húmeda 
Primavera 
 
Les recordamos que con el forfait de gran pallars pueden esquiar en las estaciones de esquí de 
Port Ainé i Espot indistintamente. 
 
Buen día de esquí!!! 



Pàg. 8  PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ 

Annexes D. Comunicats d’avisos 

D.5 ACOMIADAMENT 

 

D.6 DESACONSELLAMENT FORA PISTES 

 

D.7 RECERCA DE PERSONES DESAPAREGUDES 

D.7.1 PERSONES 

 

PERSONES DESAPAREGUDES – CATALÀ 
Atenció siusplau, preguem a (nom i 2 cognoms) es presenti a  _______________________(lloc), 
gràcies. 
 
PERSONES DESAPAREGUDES – CASTELLÀ 
Atención  por favor, rogamos a (nombre y 2 apellidos) se presente en 
_______________________(sitio), gracias. 
 
PERSONES DESAPAREGUDES – ANGLÈS 
Attencion please, ask de person  (name) who is present in the ___________( installation), thanks.  

DESACONSELLAMENT FORAPISTES – CATALÀ 
La estació d’esquí  desaconsella practicar l’esquí fora de pistes degut a la poca visivilitat i alt risc 
marcat  (o fort ) d’allaus. 
 
DESACONSELLAMENT FORAPISTES – CASTELLÀ 
La estación de esquí desaconseja practicar el esquí fuera de pistas debido a la poca visibilidad y al 
riesgo marcado  (o fuerte) de aludes. 
 
DESACONSELLAMENT FORAPISTES – ANGLÈS 
The practice discourages ski off-piste skiing due to poor visibility and the risk set (or strong) of 
avalanches. 
 

ACOMIADAMENT – CATALÀ 
Atenció siusplau: 
 
Els informem que a les 16:30 es  tancaran els remuntadors. 
Esperem que hagin gaudit un bon dia d’esquí! 
 
ACOMIADAMENT – CASTELLÀ 
Atención porfavor: 
 
Les informamos que a las 16:30 se cerraran los remontes. 
Esperamos que hayan disfrutado de un buen día de esquí! 
 
ACOMIADAMENT – ANGLÈS 
Attention Please. 
 
We remind you that all the lifts close at half past four pm. 
Thanks for your visit!! 
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D.7.2 GRUPS 

 

D.8 REMUNTADORS 

D.8.1 AVARIA 

D.8.1.1 Parada 

 

AVARIA REMUNTADOR - PARADA – CATALÀ 
Atenció, els informem que el ___________________________(remuntador avariat) està aturat per 
avaria, en aquests moments s’està treballant per resoldre aquest problema i esperem poder 
restablir el servei en _________________(temps estimat) . Esperem disculpin les molèsties. 
Gràcies. 
 
AVARIA REMUNTADOR - PARADA – CASTELLÀ 
Atención, les informamos que el __________________________(remonte averiado) está parado 
por avería, en estos momentos se está trabajando para solventar el problema y esperamos 
restablecer el servicio en _________________(tiempo estimado). Esperamos disculpen las 
molestias. Gracias. 
 
AVARIA REMUNTADOR - PARADA – ANGLÈS 
Attention please, note that the lift is stopped for trouble. At the moment it is working to solve the 
problem. We hope to restore service. 
We hope sorry. Thanks. 

PERSONES DESAPAREGUDES – CATALÀ 
Atenció siusplau, preguem al/s responsable/s del grup (nom i 2 cognoms) es dirigeixi a 
_________________(lloc), gràcies. 
 
PERSONES DESAPAREGUDES – CASTELLÀ 
Atención por favor, rogamos a los responsables del grupo (nombre y 2 apellidos) se dirija a 
_______________ (sitio) por favor, gracias. 
 
PERSONES DESAPAREGUDES – ANGLÈS 
Attention please, the responsible for the group ( name) who enter to be directed to the  
__________________(lloc). Thanks.   
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D.8.1.2 Posta en marxa 

 

D.8.2 TANCAMENT PER VENT 

 

D.8.3 CUES ALS REMUNTADORS 

S’emetrà els dies que es superin els 1000 visitants, cada hora entre les 10h. i les 15h. 

REMUNTADOR – TANCAMENT PER VENT – CATALÀ 
Atenció siusplau, els informem que degut a la velocitat del vent i per raons de seguretat, ens 
veiem obligats a tancar el/s 
REMONTADOR/S____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________(relació dels remuntadors que 
s’han d’aturar). Així mateix si la velocitat del vent augmenta haurem de tancar altres remuntadors. 
Esperem disculpin les molèsties. Gràcies. 
 
REMUNTADOR – TANCAMENT PER VENT – CASTELLÀ 
Atención por favor, les informamos que debido a la velocidad del viento y por razones de 
seguridad, nos vemos obligados a cerrar el/los 
REMONTADOR/RES_______________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ (relación de remontes que se 
cierran). Así mismo si la velocidad del viento aumentara se cerraran otros remontes. Esperamos 
disculpen las molestias. Gracias 
 
REMUNTADOR – TANCAMENT PER VENT – ANGLÈS 
Atencion please, be informed that due to the wind speed and for security reasons, we are forced 
to close it/s  
lift/s____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________ Also if the wind speed increased 
other lifts were closed. We hope sorry. Thanks. 

AVARIA REMUNTADOR - PARADA – CATALÀ 
Atenció, els informem que el ___________________________(remuntador avariat) està aturat per 
avaria, en aquests moments s’està treballant per resoldre aquest problema i esperem poder 
restablir el servei en _________________(temps estimat) . Esperem disculpin les molèsties. 
Gràcies. 
 
AVARIA REMUNTADOR - PARADA – CASTELLÀ 
Atención, les informamos que el __________________________(remonte averiado) está parado 
por avería, en estos momentos se está trabajando para solventar el problema y esperamos 
restablecer el servicio en _________________(tiempo estimado). Esperamos disculpen las 
molestias. Gracias. 
 
AVARIA REMUNTADOR - PARADA – ANGLÈS 
Attention please, note that the lift is stopped for trouble. At the moment it is working to solve the 
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D.9 VENT 

D.9.1 ADVERTÈNCIA 

 

D.9.2 TANCAMENT ESTACIÓ 

 

ADVERTÈNCIA TANCAMENT PER VENT – CATALÀ 
ATENCIÓ! 
Comuniquem que si el vent continua augmentant ens veurem obligats a tancar alguna de les 
nostres instal·lacions per motius de seguretat. 
Disculpin les molèsties.  
 
ADVERTÈNCIA TANCAMENT PER VENT – CASTELLÀ 
Les comunicamos que si el viento continúa en aumento nos veremos obligados a cerrar alguna de 
nuestras instalaciones por razones de seguridad. 
Disculpen las molestias.  

ADVERTÈNCIA TANCAMENT PER VENT – CATALÀ 
ATENCIÓ! 
Comuniquem que si el vent continua augmentant ens veurem obligats a tancar alguna de les 
nostres instal·lacions per motius de seguretat. 
Disculpin les molèsties.  
 
ADVERTÈNCIA TANCAMENT PER VENT – CASTELLÀ 
Les comunicamos que si el viento continúa en aumento nos veremos obligados a cerrar alguna de 
nuestras instalaciones por razones de seguridad. 
Disculpen las molestias.  

CUES ALS REMUNTADORS – CATALÀ 
Atenció sisplau, agraïm la seva col·laboració a fi de descongestionar la cua del remuntador, 
preguem utilitzin els telecadires de 4 en 4. Gracies. 
 
CUES ALS REMUNTADORS – CASTELLÀ 
Atención por favor, agradeciendo su colaboración y  a fin de descongestionar la cola del remonte, 
rogamos utilicen el telesilla de 4 en 4.  Gracias 
 
CUES ALS REMUNTADORS – ANGLÈS 
Attention please, thanking for their collaboration and in order to decongest the tail lift, chairlift 
please use the 4 by 4. Thanks. 
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D.10 ALLAUS 

 

D.11 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

 

D.12 COMUNICAT RÀDIO 

 

Comunicat de neu: 
 
Visibilitat____________ vent____________ i Cel________________ 
 
Las temperatures a la cota: 
1650 _____º C 
2000 _____º C 
2440 _____ºC 
 
Pel que fa a les pistes tenim obretes ___ de 22 
Zona Orri: Tot obert  
Zona Olla: Tot obert  
Zona Debutants : Tot Obert 
Zona Baixa: Tot obert 
Snow Park: Tot obert 
 
I pel que fa a remuntadors estan tots en funcionament  
La qualitat de la neu es__________ amb uns  gruixos que van de ______  a ____  cm 
Els accessos estan oberts 

MANCA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC – CATALÀ 
Atenció, els informem que degut a la manca de subministrament elèctric per part de la companyia 
FECSA, ens veiem obligats a tancar les nostres instal·lacions. Esperem disculpin les molèsties. 
Gràcies. 
 
MANCA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC – CASTELLÀ 
Atención, les informamos que debido a la falta de suministro eléctrico por parte de la compañía 
FECSA, nos vemos obligados a cerrar nuestras instalaciones. Esperamos disculpen las molestias. 
Gracias. 
 
MANCA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC – ANGLÈS 
Attention, please note that due to power failure by the company FECSA, we are forced to close our 
facilities. We hope sorry. Thanks. 

ADVERTÈNCIA TANCAMENT PER VENT – CATALÀ 
ATENCIÓ! 
Comuniquem que si el vent continua augmentant ens veurem obligats a tancar alguna de les 
nostres instal·lacions per motius de seguretat. 
Disculpin les molèsties.  
 
ADVERTÈNCIA TANCAMENT PER VENT – CASTELLÀ 
Les comunicamos que si el viento continúa en aumento nos veremos obligados a cerrar alguna de 
nuestras instalaciones por razones de seguridad. 
Disculpen las molestias.  


