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1. Document 1. Generalitats i Organització Municipal 

 

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals 

 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i 

funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les 

persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del 

municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions 

amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

Vielha e Mijaran és un municipi de la Val d’Aran, on el nucli urbà de Vielha és la capital de la 

comarca, i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a 

elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base. 

D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat d’acord amb les 

disposicions legals, Plans d’emergència i normativa que es descriu a continuació: 

A nivell municipal: 

 El municipi de Vielha e Mijaran pertany a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Vall 
d’Aran núm. 178, constituïda l’any 1989 i que aplega els municipis d’Es Bòrdes, 
Bossost, Les, Naut Aran, Bausen, Arres, Canejan, Vielha e Mijaran, i Vilamòs. 

 Plans d’Actuació Municipal (PAMs) de Vielha e Mijaran pels riscos d'incendi forestal, 
nevades, inundacions, sísmic i transport de mercaderies perilloses homologats per la 
Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya el 04/06/2003. 

 Pla  Bàsic d'Emergències Municipals (PBEM) de Vielha e Mijaran homologat per la 
Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya el 03/11/2010 i aprovada la 
revisió per la Comissió de P.C. en data 11/06/2015. 

 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vielha e Mijaran per a 
l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i 
seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil signat el 14/07/2008 i 
aprovat en junta de govern el 28/08/2008. 

 L'Ajuntament de Vielha e Mijaran anualment dicta els Bans que considera necessaris 
per informar als veïns dels serveis i disposicions municipals en relació a les necessitats 
o esdeveniments que hi ha al municipi (fires, festes,...), així com de les mesures de 
prevenció que posa a disposició dels veïns per reduir els riscos (ubicació dels punts on 
hi ha contenidors amb sal,...). 

 Ordenança general de circulació de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, de 23/10/2013 
que té per objectiu garantir la seguretat, l’ús i el gaudi dels usuaris de la via pública, 
mitjançant la regulació de la circulació dels vehicles, vianants i d’altres mitjans de 
transport per les vies urbanes. 

 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Vielha e 
Mijaran per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions 
CECAT-Ens Locals. (data 29 de juliol de 2010). 

 Actualment es té la intenció de tramitar l'adhesió del municipi de Vielha e Mijaran al 
PAS (Pla d'Assistència i Suport) del Conselh Generau d’Aran, homologat en data 
04/10/2012. 
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A nivell autonòmic: 

 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

 Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 

 Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de 
Catalunya (PROCICAT). 

 Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Pla especial per a 
emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT). 

 Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). 

 Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). 

 Acord GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

 Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 

 Acord GOV/132/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). 

 Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 

 Acord GOV/139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT). 

 Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Pla especial per a 
emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT). 

 Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT). 
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1.2. Dades generals del municipi 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

 

 SUPERFÍCIE TOTAL 
(ha) 

POBLACIÓ 
(hab. 01/01/2015) 

DENSITAT 
POBLACIÓ 
(hab/ha) 

Vielha e Mijaran 21.174 5.450 0,25 

 

Cens de població per nuclis (Font: Idescat, cens a 01/01/2015):  

  Homes Dones Total 

Municipi Vielha e Mijaran 2.767 2.683 5.450 

Entitat singular Arròs 52 43 95 

Nucli Arròs 41 33 74 

Nucli Pònt d'Arròs, Eth 11 10 21 

Entitat singular Aubèrt 99 84 183 

Nucli Aubèrt 99 84 183 

Entitat singular Betlan 16 15 31 

Nucli Betlan 16 15 31 

Entitat singular Betren 285 240 525 

Nucli Betren 285 240 525 

Entitat singular Casarilh 40 30 70 

Nucli Casarilh 36 29 65 

Disseminat 
Disseminat de 

Casarilh 
4 1 5 

Entitat singular Casau 39 30 69 

Nucli Casau 39 30 69 

Entitat singular Escunhau 57 55 112 

Nucli Escunhau 57 55 112 

Entitat singular Gausac 271 236 507 

Nucli Gausac 271 236 507 

Entitat singular Mont 25 23 48 

Nucli Mont 25 23 48 

Entitat singular Montcorbau 12 12 24 

Nucli Montcorbau 12 12 24 

Entitat singular Vielha 1.725 1.769 3.494 

NOM MUNICIPI VIELHA E MIJARAN 

COMARCA VAL D’ARAN 

PROVÍNCIA LLEIDA 
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  Homes Dones Total 

Nucli Mijaran 3 1 4 

Nucli Espitau de Vielha 1 2 3 

Nucli Vielha 1.721 1.766 3.487 

Entitat singular Vila 26 30 56 

Nucli Vila 26 30 56 

Entitat singular Vilac 120 116 236 

Nucli Santa Gemma 38 42 80 

Nucli Vilac 76 65 141 

Disseminat Disseminat de Vilac 6 9 15 

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

Nucli urbà 

Coordenada X  

(UTM ETRS89) 

Coordenada Y  

(UTM ETRS89) 

Arròs i Pont d’Arròs. 316.800 4.734.190 

Aubèrt 318.120 4.733.330 

Betlan 318.800 4.733.030 

Betren 420.200 4.729.600 

Casarih 322.580 4.729.730 

Casau 318.650 4.730.500 

Escunhau 321.780 4.729.490 

Gausac 319.050 4.730.780 

Mont 319.600 4.732.870 

Montcorbau 319.100 4.733.350 

Vielha 319.350 4.730.100 

Vila 317.970 4.733.950 

Vilac 319.740 4.732.250 

 

Municipi veí Comarca 

TELÈFON 

AJUNTAMENT FAX AJUNTAMENT UBICACIÓ 

Canejan Vall d’Aran ''''''' ''''''' ''''''' '''''''' ''''''' ''''''' Nord 

Naut Aran Vall d’Aran '''''''' '''''''' ''''''' '''''''' '''''''' ''''''' Est 

Vilaller Alta Ribagorça '''''''' ''''''' ''''''' ''''''' '''''''' '''''''' Sud 

Montanuy La Ribagorça ''''''' ''''''' '''''''' '''''''' ''''''' '''''''' Sud 

Benasc La Ribagorça '''''''' '''''''' ''''''' ''''''' ''''''' ''''''' Sud 

Es Bòrdes Vall d’Aran ''''''' '''''''' ''''''' '''''''' ''''''' ''''''' Oest 

Vilamòs Vall d’Aran '''''''' ''''''' ''''''' ''''''' ''''''' ''''''' Oest 
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SUPERFÍCIE TOTAL 211,7 km2 

SUPERFÍCIE URBANA 2,1 km2 

SUPERFÍCIE FORESTAL 214,0 Km² 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA 5,6 Km² 

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 

 

 MUNICIPI 

POBLACIÓ ANY 2015 (font IDESCAT) 5.450 

POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA Increment fins a les 30.000 persones en períodes 
de màxima ocupació turística (hivern). 

 

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

CARRETERES I 
PISTES 

ASFALTADES: 

CODI/NOM 

TITULARITAT 
PUNTS 

QUILOMÈTRICS 
(FRONTERERS) 

PONTS I TÚNELS 

N-230 

(Lleida – Les - França) 
Estatal 149 – 170 

 Túnel de Vielha 

 Pont del riu Nere 

 Pont del Garona (a 

Vielha) 

 Pont del riu Sallent 

 Pont del riu Varradòs 

C-28 

(França – Vielha- 
Esterri d'Àneu) 

Generalitat de Catalunya 16 – 27 
 Pont del riu Nere (a 

Vielha) 

LV-5052 

(Accés a Vilac) 
Diputació de Lleida - - 

LV-5055 

(Accés a Vilamòs) 
Diputació de Lleida 1-3 - 

Ctra. a Montcorbau Ajuntament de Vielha e 
Mijaran 

- 
- 

Ctra. a Mont Ajuntament de Vielha e 
Mijaran 

- 
- 

Ctra. a Betlan Ajuntament de Vielha e 
Mijaran 

- - 

Ctra. a Vila Ajuntament de Vielha e 
Mijaran 

- - 

Ctra. a Arròs Ajuntament de Vielha e 
Mijaran 

- - 

Pista a la Bassa d'Oles Ajuntament de Vielha e 
Mijaran 

- - 

Pista de Varradòs 
Ajuntament de Vielha e 
Mijaran 

- - 

Pista dera Artiga de Lin  
Ajuntament de Vielha e 
Mijaran 

- - 
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PISTES PRINCIPALS SENSE 
ASFALTAR: 

NOM 
DESCRIPCIÓ 

Camin dera Coma d’Auran 
Pista forestal transitable en 4x4 que té el seu inici a Vilac, i que 
s’enfila cap a l´Estanho de Vilac, i des d’aquí continua fins al paratge 
d’Eth Coret de Mont. 

Pista de Sarrahèra 
Pista forestal transitable en 4x4 que va des des de la Boca Nord 
deth  Túnel de Vielha fins a Betrén. 

Pista dera Tuca 
Pista forestal transitable en 4x4 que s´inicia a la Pista de Sarrahèra i 
dóna accés a les antigues instal·lacions de l’estació d´esquí dera 
Tuca. 

Pista deth Santet Pista forestal transitable en 4x4 que parteix des de Casau i transita 
fins arribar al paratge deth Santet. 

Pista de Pomaròla Pista forestal transitable en 4x4 que parteix de la pista deth Santet 
en direcció sud fins el paratge Pales de Pmoaròla. 

Pista del refugi de Conangles Pista forestal transitable en 4x4 que va des des de la Boca Sud deth  
Túnel de Vielha fins al refugi forestal de Conangles. 

Pista de la Val de Conangles 
Pista forestal transitable en 4x4 que va des des de la Boca Sud deth  
Túnel de Vielha fins al refugi forestal de Conangles. 

Camin der Espitau de Vielha 
Pista forestal transitable en 4x4 que va des des de la Boca Sud deth  
Túnel de Vielha fins a la Pleta de Molières. 

 

1.2.5. SERVEIS BÀSICS 

1.2.5.1. Gas 

LÍNIA DE GASIFICACIÓ COMPANYIA 
CARACTERÍSTIQUES DEL 

TRANSPORT 

 

Línia de Vielha, Betren, Gausach 

i Casau ''''''''''''''' '''''''' 

''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''  

'''''''''''''' '''' '''''''''' ''''''' ''''''' ''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' ' '''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 

''''''' ''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''' 

Dipòsit d’emmagatzematge que 

distribueix al nucli urbà 

 

Línia Escunhau – Casarilh 

 

 

Línia Aubèrt 

 

Línia de Mont '''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' '''''''''''''''''' 

Dipòsit d’emmagatzematge que 

distribueix al nucli urbà 
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1.2.5.2. Electricitat 

LÍNIA ELÈCTRICA TENSIÓ 

AFECTA LA 

MASSA 

FORESTAL? 

(S/N) 

COMPANYIA 

Centrau d’Arties – 

Sub-estació elèctrica 

de Vielha - Centrau de 

Benós 

AT- 110 kv Sí 

''''''''''''''''' 

''''''' ''''''''''''''' '''' ''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''  

''''''' ''''''''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''' 

'''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''''' 

 

Transformadors elèctrics del municipi: 

Consulteu la cartografia d’urbana, on estan identificats. 

 

1.2.5.3. Xarxa d’aigua potable 

Companyia Seu Telèfons  

Ajuntament de Vielha e Mijaran ''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' 
'''''''' ''''''' '''''''' 

'''''' ''''''' ''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' 

 

1.2.5.4. Telecomunicacions 

TORRE DE 

TELECOMUNICACIONS 
COMPANYIA COORDENADES UTM CARACTERÍSTIQUES 

Torre de l’Estanhó de Vilac - 321.540, 4.730.995 - 

Torre de Montcorbau - 318.675, 4.733.503 - 

Torre del C. de Sarròca 

(Vielha) 
- 319.400, 4.729.823 - 

Torre de sobre eth Cap 

dera Vila (Vielha) 
- 319.435, 4.729.506 - 

 

 

1.2.6. CLIMATOLOGIA 

La Val d’Aran és l’únic indret de Catalunya que té un clima diferent al mediterrani: l’Oceànic. La 

precipitació mitjana anual és elevada, al voltant dels 1.000 mm, repartida de forma molt 

regular durant tot l’any. Al trobar-se en l’àrea pirinenca, les temperatures hivernals són fredes, 

amb mitjanes de les mínimes per sota dels 0 ºC al fons de la vall i més extremes als cims, i els 

estius suaus, amb mitjanes de 17 ºC a la vall i 14 ºC a la muntanya. El període lliure de glaçades 

s’estén entre els mesos estivals: juny, juliol i agost. 
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 VALORS MITJANS DE PRECIPITACIONS I TEMPERATURES 

Mes G F M A M J J A S O N D ANY 

Precipitació 
(mm) 
 

73,0 56,1 66,8 88,5 99,9 85,6 64,8 81,2 77,0 72,0 91,4 90,3 946,6 

Temperatura 
mínima 
mitjana (ªC) 

-2,5 -2,1 0,0 2,1 5,4 8,5 11,0 10,7 8,4 4,6 0,5 -1,7 3,7 

Temperatura 
màxima 
mitjana (ªC) 

7,1 8,4 11,5 13,0 17,3 21,0 24,5 24,2 21,7 16,7 10,7 7,3 15,3 

Temperatura 
mitjana (ªC) 

2,3 3,2 5,8 7,5 11,3 14,8 17,7 17,4 15,1 10,7 5,6 2,8 9,5 

 

MESOS MÉS CÀLIDS Juliol i agost 

MESOS MÉS FREDS Gener i febrer 

MESOS MÉS PLUJOSOS Maig i novembre 

MESOS MÉS SECS Febrer i juliol 

NEVADES Entre novembre a març freqüents i abundants. 

VENTS DOMINANTS Els vents dominants són de nord. Quan bufen d'aquesta direcció porten 

pluges a la vall. 

 

Al municipi de Vielha e Mitjaran  hi ha diverses estacions de la xarxa d’estacions automàtiques 

XEMA (http://www.meteo.cat/observacions/xema). La situació de les mateixes és: 

Nom (codi) LOCALITZACIÓ  

(long. - latitud) 

CARACTERÍSTIQUES 

Vielha (CU) 42,69856 - 0,79397   

(alt. 1.002m) 

Termo-pluviometrica, vent, neu i pressió atmosfèrica 

Lac Redon (VS) 42,63835 - 0,77889  

(alt. 2.247m) 

Termo-pluviometrica, vent i neu 

Bonaigua (Z1) 42,64691 - 0,98486 

(alt. 2.226m) 

Termo-pluviometrica, vent i neu 

 

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 
ALTITUD MÀXIMA 3.010 m 
ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / 
INFRAESTRUCTURES  

Infrastructures de l’estació d’esquí Era Tuca (en desús) 
>2.000 m 

ALTITUD MÍNIMA 825 m 
ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / 
INFRAESTRUCTURES 

833 m 

ALTITUD DELS NUCLIS URBANS 
 

Arròs i Pont d’Arròs 970 m 
Aubèrt 920 m 
Betlan 1.050 m 
Betren 1.000 m 
Casarih 1.050 m 
Casau 1.120 m 

Escunhau 1.030 m 
Gausac 1.140 m 
Mont 1.235 m 

Montcorbau 1.220 m 
Vielha 970 m 
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Vila 1.070 m 
Vilac 1.050 m 

 

RIUS - RIBERES  Era Garona 
 Arriu de Sarrahèra 
 Arriu Nere  
 La Noguera Ribagorçana 
 Arriu Joeu 
 Arriu de Fontfreda 
 Arriu de Varradòs 
 Arriu de Salient 
 Arriu dera Solana 
 Arriu dera Pincèla 

BARRANCS PRINCIPALS  Barranc de Bargadèra 
 Barranc de Molières 
 Barranc de Gèles 
 Barranc de Casau 
 Barranc de Montcorbau 
 Barrancs des Pales 
 Barrancs deth Lac Redon 

CANALS - 
ESTANHS  Estanhot d’Escunhau  

 Lac Redon 
 Estanhots de Molières 
 Estanh Nere 
 Estanh Long de Liat 
 Estanh de Palomèra 
 Lac deth Hòro 
 Estanh des Pois 
 Bassa d'Oles 
 Estanhòt d’Auba 
 Lac de Pomèra 
 Bom des Clòts de Lunfèrn 
 Estanho de Vilac 
 Estanh de Guarbes 
 Estanh dera Solana 
 Estanh Nere de Güerri 
 Estanhòla des Armèros 

EMBASSAMENTS  Salt de Mijaran 
CONDUCCIONS SUBTERRÀNIES / 
CANONADES 

- 

 

Consulta de dades d’aforament dels rius a la plataforma SAMRTYPLANET en temps real: 

http://conselh.smartyplanet.com/ 

Consulta de dades d’aforament dels rius a la web del Conselh Generau d’Aran en temps real: 

http://www.conselharan.org/nivel-de-los-rios/ 

 
Les estacions d’aforament del Conselh Generau d’Aran dins el municipi de Vielha e Mijaran 

són: 

Nom Estació/Ubicació Riu Tipus estació 

Estació de Betren  

Lat-Long 42.698, 0.808 
Garona 

Nivell de riu i caudal 

Estació de Salient (Vilac) 

Lat-Long 42.720, 0.804 
Salient 

Nivell de riu  

Estació d’Aubèrt 

Lat-Long 42.730, 0.777 
Garona 

Nivell de riu i caudal 
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Estació de Pònt de Vielha 
(Vielha) 

Lat-Long 42.700, 0.794 
Nere 

Nivell de riu 

Estació de Varradòs 

Lat-Long 42.738, 0.755 
Varradòs 

Nivell de riu 

 

Aquestes estacions del Conselh es complementen amb 8 més que hi ha a la Val d’Aran: 

Ubicació Riu Tipus estació 

Valarties Valarties Nivell de riu 

Pònt deth Còg–Es Bordes Joèu Nivell de riu amb pluviòmetre 

Les Garona Nivell de riu amb pluviòmetre 

Pònt dera Còsta de Toran 
(Canejan) 

Toran 
Nivell de riu amb pluviòmetre 

Pònt carretèra accés a Unha 
(Unha) 

Unhòla 
Nivell de riu amb pluviòmetre 

Pònt dera Capèla (Tredòs) Garona Nivell de riu  

Pònt deth Ressèc (Tredòs) Aiguamòg Nivell de riu amb pluviòmetre 

Pònt deth Llop Garona Nivell de riu 

 

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre també té tres estacions a la Vall d’Aran, cap però al 

municipi de Vielha e Mijaran. 

Consulta de dades d’aforament dels rius a la plataforma de la CHE: 

Ubicació Riu URL 

Barratge de Valarties 

UTM 325775, 4729227 
Valarties 

http://195.55.247.237/saihebro/
index.php?url=/datos/ficha/estac

ion:A200 

Barratge dera Garona 

UTM 326292, 4729900 
Garona 

http://195.55.247.237/saihebro/
index.php?url=/datos/mapas/tip

oestacion:A/localizar:A143 

Riu Garona a Bossost 

UTM 314729, 4734108 
Garona 

http://195.55.247.237/saihebro/
index.php?url=/datos/ficha/estac

ion:A019 

 

1.2.8. NIVOLOGIA 

Els butlletins i informació nivològica per a l’Aran es poden consultar a les següents adreces 

web. 

http://lauegi.smartyplanet.com/ 

http://lauegi.conselharan.org/ 
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1.3. Organització municipal de protecció civil 

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS 

L’organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a 

terme la protecció civil del municipi, amb l’objectiu de fer front a les emergències que puguin 

sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient. 

L’estructura de l’organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de 

responsabilitat a l’alcalde, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a base 

de l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les 

accions per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal. 

En aquest apartat es tracta doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de 

l’organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats. 

Comissió municipal de protecció civil: 

La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Ple de l'ajuntament i està 

presidit per l'alcalde o alcaldessa. És l'òrgan que vetlla per la prevenció i la seguretat del 

municipi i és el marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords entre els diversos 

serveis municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en 

matèria d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i 

rehabilitació. Així doncs, es tracta d'un òrgan amb caràcter consultiu, deliberant i coordinador. 

Composició: (Vielha e Mijaran no té creada la Comissió Municipal de Protecció Civil) 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

NOM CÀRREC 

- - 

 

La composició de la Comissió municipal de Protecció Civil serà diferent en cada municipi, però 

en general integrada per representats de l'ajuntament i de les altres administracions que 

disposen de serveis afectes als plans municipals; per representants de les entitats 

col·laboradores en funcions de protecció civil i de l'associació de voluntaris i voluntàries, si n'hi 

ha; pels directors o directores dels plans d'autoprotecció de les empreses i dels centres del 

municipi que hi siguin convocats, i pel personal tècnic que es consideri necessari. 

L’organigrama municipal en emergències de Naut Aran és el següent (Vielha e Mijaran no 
constituirà el grup local sanitari ni el grup local d’intervenció): 
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En resum, s’ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les 

figures següents: 

Centre Receptor d'Alarmes (CRA) 

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència. 

Comitè d'emergències: 

o Alcalde 

o Consell Assessor 

o Gabinet d’informació municipal 

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

Alcalde 

L’alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el director 

del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot delegar les 

funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen). 

L’alcalde és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de 

protecció civil municipal. 

Consell Assessor 

El Consell Assessor té per funcions: 

- Assessorar el director del pla, l’alcalde. 

- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les 

instruccions de l’alcalde als seus respectius col·laboradors. 

- Altres funcions específiques per a cada risc concret. 

El Consell Assessor es compon de: 

- El / La cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

- El / La cap del Grup Local Logístic i d’Acollida 

- El / La coordinador municipal de l’emergència 

- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o 

tècnics implicats en la resolució de l’emergència 

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

Les funcions d’avisos són: 

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l’emergència i 

especialment als elements vulnerables. 
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- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població. 

Les funcions d’ordre són: 

- Coordinar i executar les tasques d’allunyament, evacuació o confinament de la 

població i dels elements vulnerables. 

- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc. 

- Controlar els accessos a la zona de risc. 

- Realitzar la vigilància viària a la zona d’emergència, efectuant el control del trànsit 

d’accés dels components dels grups d’emergència. 

- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l’Àrea sanitària. 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals. 

- Preparar els centres d’acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població. 

- Donar allotjament, proveïment d’aliments, control i serveis socials a les persones 

afectades. 

- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin. 

- Rebre el voluntariat. 

Coordinador municipal de l’emergència 

És la figura que fa de vincle entre l’alcalde i els diferents grups d’emergència, essent el màxim 

responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar amb els diferents grups 

d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l’alcalde 

en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia. 

Les seves funcions són: 

- Coordinar l’emergència. 

- Comunicar amb tots els grups d’emergència municipal. 

- Rebre comunicacions del CRA. 

- Assessorar l’alcalde. 

- Controlar la situació i evolució de l’emergència i supervisar les accions dels diferents 

grups d’emergència. 

Representant municipal al pla autonòmic (Procicat, Neucat, Inuncat,...) 

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar 

informació a Protecció Civil, d’una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari 

per a la resolució de l’emergència. 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Vielha e Mijaran 21/5/2018 
   
 

18 

 

Gabinet d’Informació Municipal 

El  Gabinet  d’Informació  Municipal  és  l’òrgan  responsable  de  donar  la  informació  en  el  

moment  de l’emergència. 

Les seves funcions són: 

- Aplegar informació sobre l’emergència 

- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d’Emergències a la 

població en general i a les persones directament o indirectament afectades 
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

COMITÈ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIES 

CARREC OPERATIU NOM  

(CÀRREC 

HABITUAL) 

TELÈFON NÚMERO 

DE FITXA 

D’ACTUA

CIÓ1 

GUIA 

D’INSTRUCCIONS 

(ANNEX 4) 

Centre Receptor d’Alarmes 

Ajuntament 973 640 018 

1 

Guia 
d’instruccions per 
al centre rectptor 

d’alarmes 

Director del Pla 

Titular 

''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

2 
Guia 

d’instruccions per 
al Director del Pla Director del pla. 

Substitut 1r 

''''''''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''' 

''''' '''''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

Coordinador Municipal de 

l'Emergència.  

Titular 

''''''''''''' '''''''''''' 

'''''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' '''''''' 

3 

Guia 
d’instruccions per 

al Coordinador 
Municipal de 
l’Emergència 

Coordinador Municipal de 

l'Emergència.  

Substitut 1r 

''''''''' ''''''''''' 

''''''''''''''''' '''''''''''''  

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Cap del Grup Local d'Ordre i 

Avisos a la Població.  

Titular 

''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

4 

Guia 
d’instruccions per 

al Cap del Grup 
Local d’Ordre i 

avisos a la 
població 

Cap del Grup Local d'Ordre i 

Avisos a la Població.  

Substitut 1r 

''''''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''''' 

'''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

Cap del Grup Local Logístic i 

d'Acollida.  

Titular 

'''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' '''''''' 

5 

Guia 
d’instruccions per 

al Grup Local 
Logístic i 

d’Acollida 

Cap del Grup Local Logístic i 

d'Acollida. 

Substitut 1r 

''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''''' 

''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

Cap del Gabinet 

d'Informació.  

Titular 

'''''''' ''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 

7 
Guia 

d’instruccions per 
al Cap del Gabinet 

                                                             
1 Complementant les instruccions bàsiques que hi ha a les fitxes s’inclou l’Annex 4. Guies d’instruccions 
per als integrants en l’organigrama del DUPROCIM, i per als presidens EMDs-pedanis que és el 
document pensat per actuar com a guia per als memebres del Comitè d’Emergències. 
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Cap del Gabinet 

d'Informació.  

Substitut 1r 

'''''''''' ''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' ''''''' d’Informació 

Representant Municipal al 

Pla Autonòmic (Procicat, 

Neucat,...).  

Titular 

'''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

9 - 
Representant Municipal al 

Pla Autonòmic (Procicat, 

Neucat,...).  

Substitut 1r 

''''''''''''' ''''''''' '''''''''' 

'''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' ''''''' 

 

El Consell Assessor del Comitè d’Emergències de Vielha e Mijaran no constituirà el Grup Local 

Sanitari ni el Grup Local d’Intervenció. Aquestes funcions dependran dels plans d’emergència 

d’àmbit territorial (Procicat, Neucat, Inuncat,...). 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

ALTRES CÀRRECS DE COOPERACIÓ EN L´EMERGÈNCIA I DE SUPORT AL CONSELL ASSESSOR 

 CARREC OPERATIU NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 

TELÈFON 

S
u
p
o
rt

 a
l 
G

ru
p
 L

o
ca

l 
d
e
 

Lo
g
ís

ti
ca

 i
 A

co
lli

d
a
 

Responsable d'acollida ''''''''' ''''''''''''' ''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' ''''''' 

Coordinador dels voluntaris 

ocasionals. Titular 

''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

Coordinador dels voluntaris 

ocasionals. Substitut 1r. 

'''''''''' ''''''''' '''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' '''''''' 

Col·laboradors:  

“Associacion Volentaris 

d’Aran” 

'''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''' 

S
u
p
o
rt

 a
l 
G

ru
p
 L

o
ca

l 
d
’O

rd
re

 i
 A

v
is

o
s 

a
 l
a
 

P
o
b
la

ci
ó
 

Responsable d’avisos a la 

població 

''''''' '''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' '''''''' 

Vigilant municipal 
''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

Vigilant municipal 
''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' '''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 
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1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

1.3.2.1. Centre de recepció d’alarmes (CRA) 

CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 

Ajuntament de Vielha e Mijaran 

C. Sarriulera 2. Vielha 

Telèfons: '''''''' '''''''' ''''''''  

Fax: ''''''' ''''''' '''''''' 

Correu-e: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Xarxa Rescat. Número ISSI:  

'''''''''''''' '''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''' 

 

El CRA és un centre que ha d’estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any. En cas que no 

sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde o persona en qui delegui. 

Funcions 

 Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT. 

 Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la. 

 Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma. 

 Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal. 

 Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència. 

 Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde. 

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) 

CENTRE DE COORDINACIÓ MUNICIPAL (CECOPAL) 

Ajuntament de Vielha e Mijaran 

C. Sarriulera 2. Vielha 

Telèfons: '''''''' ''''''' '''''''  

Fax: ''''''' ''''''' ''''''' 

Correu-e: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Xarxa Rescat. Número ISSI:  

'''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''' 

''''''''''''''''''''''''''' 

Telèfon Alcalde: ''''''' '''''''' ''''''' 

 

Funcions 

 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. 

 Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. 
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 Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil 
municipal. 

 Facilitar, si 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. 

 

1.4. Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, 

revisió i actualització 

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

 

IMPLANTACIÓ DEL PLA 

FORMACIÓ DELS EQUIPS ACTUANTS 

RISCOS TERMINI TIPUS DE FORMACIÓ ADREÇAT A 

RISC 1: Bàsic 

(PROCICAT) 

RISC 2: Inundacions  

RISC 3: Nevades 

RISC 4: Allaus  

RISC 5: Incendi 

forestal 

RISC 6: Emergències 

sísmiques 

Un cop a l’any per tots 

els riscos: 

 

Anys 2017, 2018, 2019 

i 2020 

Sessió informativa, 

repàs de protocols i 

planificació de la 

campanya. 

Director del pla 

d’emergències (alcalde) 

i els integrants de 

l’organigrama 

municipal. 

Sessió informativa, 

repàs de protocols, 

reconeixement de 

camins, exercici d’ús i 

manteniment del 

material, i exercicis de 

coordinació. 

Vigilants municipals i 

altres efectius 

municipals actuants. 
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IMPLANTACIÓ DEL PLA 

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ 

 TERMINI CAMPANYA DESCRIPCIÓ 

RISC 1: Bàsic 

(PROCICAT) 
Tot l’any 

Informació i consells 

generals 

d’autoprotecció 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC 2: Inundacions 
1 de març al 30 de 

novembre (anualment) 

Informació en 

prevenció d’inundacions 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC 3: Nevades 

 

1 de novembre al 31 de 

març (anualment) 

Informació i consells 

d’autoprotecció a la llar 

i a l’aire lliure per 

nevades i fred 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC 4: Allaus 
1 de novembre al 31 de 

març (anualment) 

Informació i consells 

per risc d’allaus 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC 5: Incendi 

forestal 
Tot l’any 

Informació en 

prevenció d’incendis 

forestals 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC 6: Emergències 

sísmiques 
Tot l’any 

Informació en 

prevenció del risc 

sísmic 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 
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IMPLANTACIÓ DEL PLA 

IMPLANTACIÓ DELS RECURSOS TÈCNICS 

RECURS EMPLAÇAMENT RESPONSABLE 

Manteniment i millora de la 

xarxa viària 
Tot el municipi Alcalde i consistori municipal 

Manteniment i reposició de 

material de protecció personal 

divers (lots, cascos, armilles 

reflectants,...) 

Magatzem municipal Alcalde i consistori municipal 

Manteniment i reposicions de la 

maquinària municipal 
Magatzem municipal Alcalde i consistori municipal 

Configuració dels avisos per 

inundació de la plataforma 

SMARTYPLANET als dispositius 

telefònics mòbils dels 

responsables municipals  

- Alcalde i consistori municipal 

 

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 

MANTENIMENT DEL PLA 

Data d'homologació:  

Data d'homologació de l’última revisió:  

Data de l'última actualització:  

Data de la propera revisió:  
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1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Els simulacres proposats per al període 2017-2020 són els següents: 

Tipus Termini-data Escenari 

Simulacre de gabinet per 
inundacions 

2017 Inundacions generals pel riu 
Garona i afluents 

Simulacre de gabinet per 
nevades i allaus 

2018 Afectació per nevades a totes les 
cotes del municipi 

Risc d’allaus que pot afectar a les 
zones edificades vulnerables 

Simulacre de gabinet per 
emergència sísmica 

2019 Moviment sísmic que afecta a tot 
el municipi 

Simulacre de gabinet per incendi 
forestal i risc bàsic 

2020 Incendi forestal en el terme 
municipal 

Risc de ventades i extraviament 
d’un grup escolar dins el Parc 
Nacional. 

Si es considera oportú, altres a 
programar per decisió de 
l’alcalde. 

- - 

Exercici periòdic de trucada al 
CECAT a través de la xarxa 
RESCAT  

Mínim una vegada a l’any, en les 
dates i franges horaries 
establertes pel Departament 
d’Interior. 

- 
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PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  

DATA  HORA  

ESCENARI  

 

 

ZONA INVOLUCRADA 

 

 

CARACTERÍSTIQUES  

 

 

 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

 

 

 

AVALUACIÓ 

 

 

 

 

 

  



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Vielha e Mijaran 21/5/2018 
   
 

27 

 

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l’article 31 de la Llei 4/1997 

 

1. Recopilació de les fonts d’informació dels danys produïts: 

 Tècnics municipals 

 Brigada d’obres 

 Vigilant municipals, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil 

 Bombers 

 Servei d’enllumenat, de clavegueram… del municipi 

 Companyies de l’aigua, del gas, d’electricitat i de telèfons 

 Serveis  de  transports:  transport  urbà,  empreses  d’autocars,  empreses  de 

transports… 

 Carreteres 

 Indústries, comerços… del municipi 

 Particulars 

 Serveis sanitaris 

 Altres que el municipi consideri oportú 

 

2. Recopilació de les dades dels danys que s’han produït: 

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia). 

- Descripció de: 

o Els elements afectats (cal indicar el tipus d’element i una descripció). 

o Els tipus dels danys que s’han produït. 

o Causes que han produït els danys. 

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s’han generat durant l’emergència i cost per 

recuperar la normalitat). 

És responsabilitat de l’Ajuntament l’adopció immediata de les mesures següents: 

 Notificació a les companyies de gas, d’electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, 

mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s’han 

produït 

 Acollida de la població 

 Proveïment de recursos a la població 

 Desenrunament i neteja 

 Recerca de mitjans i recursos 

 Control d’aqüífers 

4. Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 

 Descripció de les obres, reparacions… a realitzar per recuperar o reparar els danys 

(la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys) 
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 Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat) 

 Designació de responsables 

 Definició de terminis 

 

Cal saber si la zona s’ha declarat o no zona d’actuació especial (o catastròfica). En aquest cas 

les ajudes vindran de l’Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l’aprova el Consell de 

Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada 

catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S’hi estableixen, també, les 

previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari. 

Al marge de les subvencions que dóna l’Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats 

autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que 

aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l’Estat. 

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys 

produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d’Assegurances, 

entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies 

privades en cas que es produeixin catàstrofes. 
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2. Document 2. Anàlisi del risc 

 

2.1. Risc territorial 

 

Metodologia d'avaluació dels riscos: 

Per valorar els riscos s'ha aplicat una metodologia d'avaluació qualitativa, que consisteix en avaluar la 

probabilitat i severitat que es produeixin aquests riscos en base a criteris estadístics. 

Els riscos que s’han considerat en el risc territorial són aquells que han donat un nivell de risc MODERAT, 

IMPORTANT O INTOLERABLE. 

Estimació de la probabilitat de la ocurrència: 

CATEGORIA PROBABILITAT 

ALTA Més d'una vegada a l'any. 

MITJA Entre una vegada a l'any i una vegada cada 100 anys. 

BAIXA Menys d'una vegada cada 100 anys. 

 

Estimació de la severitat de les conseqüències: 

CATEGORIA CONSEQÜÈNCIES 

GREUS Morts o pèrdues superiors a 100.000 €. 

MODERADES Lesions lleus o pèrdues entre 10.000 i 100.000 €. 

LLEUS Només problemes operatius o pèrdues inferiors a 10.000 €. 

 

Estimació del nivell de risc: 

   CONSEQÜÈNCIES  

  LLEUS MODERADES GREUS 

 BAIXA Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 

PROBABILITAT MITJA Risc tolerable Risc moderat Risc Important 

 ALTA Risc moderat Risc Important Risc intolerable 
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RISC TERRITORIAL 

RISC DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

RISC 1: Bàsic (PROCICAT) 

Vielha e Mijaran està 

qualificat com a municipi 

turístic. En època de màxima 

ocupació pot superar els 

30.000 habitants. 

Municipi obligat a considerar 

el risc bàsic al DUPROCIM. El 

nivell del risc es moderat. 

Vectors o accidents inclosos en el risc bàsic: 

Esllavissades i despreniments 

Punt del municipi amb vessants propensos a sofrir esllavissades: 

 Vessants de pendent elevat i talussos dels rius i barrancs. 

 Vessants de la carretera N-230 en el tram entre la boca nord del 

Túnel de Vielha i el nucli urbà de Vielha. 

 Vessants de la carretera N-230 des de la cruïlla de Vilac fins eth 

Pònt d’Arròs. 

Nivell de risc: MODERAT 

 Probabilitat d’ocurrència: Mitja 

 Severitat de les conseqüències: Moderades 

Ventades i tempestes 

Totes les edificacions tant de les zones urbanes, com les 

disseminades (refugis,...) estan exposades al risc i a sofrir danys 

importants a conseqüència de fenòmens meteorològics violents. 

Les zones més vulnerables són: 

 Campanars, antenes i edificis alts. 

 Àrees de muntanya freqüentades pels excursionistes. 

Nivell de risc: IMPORTANT 

 Probabilitat d’ocurrència: Alta 

 Severitat de les conseqüències: Mitja 

Accidents a la xarxa viària 

La major part dels accidents de trànsit ocorreguts al municipi es 

concentren a la carretera amb més volum de trànsit del municipi, la 

N-230 (Lleida-Les-França). Aquesta carretera travessa el municipi 

sud a nord-oest, al llarg de prop de 21 km, amb un traçat amb 

molts revolts i desnivell. El tram més problemàtic és: 

 N-230 des de la boca nord del Túnel de Vielha fins a Vielha. 

 N-230 des de la cruïlla de Vilac, fins a final de terme eth Pònt 

d’Arròs. 

Nivell de risc: IMPORTANT 

 Probabilitat d’ocurrència: Mitja 

 Severitat de les conseqüències: Greus 

Contaminació al medi natural 

Els rius són els elements més susceptibles d’abocaments o 

contaminacions. 

Nivell de risc: MODERAT 

 Probabilitat d’ocurrència: Mitja 

 Severitat de les conseqüències: Moderades 

Intoxicacions col·lectives 
En festes populars o establiments de pública concurrència es poden 

produir intoxicacions alimentàries,... 

Nivell de risc: MODERAT 
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 Probabilitat d’ocurrència: Baixa 

 Severitat de les conseqüències: Greus 

Aglomeracions o allaus humanes 

En festes populars o espais de pública concurrència. 

Nivell de risc: MODERAT 

 Probabilitat d’ocurrència: Baixa 

 Severitat de les conseqüències: Greus 

Manca de subministrament de 

serveis bàsics 

Manca de subministrament d’aigua, llum, gas.  

Nivell de risc: MODERAT 

 Probabilitat d’ocurrència: Mitja 

 Severitat de les conseqüències: Moderades 

Incendis en edificis 

Incendis en edificacions habitades 

Nivell de risc: IMPORTANT 

 Probabilitat d’ocurrència: Mitja 

 Severitat de les conseqüències: Greus 

Atemptats terroristes 

Vielha e Mijaran és un destí turístic per personalitats polítiques i 

empresarials amb risc de sofrir atemptats. 

Nivell de risc: MODERAT 

 Probabilitat d’ocurrència: Baixa 

 Severitat de les conseqüències: Greus 

Accidents greus en túnels 

El Túnel de Vielha és la principal artèria vertebradora que comunica 

la Vall d'Aran amb el vessant sud dels Pirineus. Qualsevol accident 

greu en aquesta infraestructura comporta una situació d'emergència 

i perill en el propi punt de l'accident, i pot comportar l'aïllament de 

la Vall al trànsit rodat. 

Nivell de risc: IMPORTANT 

 Probabilitat d’ocurrència: Mitja 

 Severitat de les conseqüències: Greus 

Accident en conduccions de 

productes perillosos 

Hi ha línies de distribució de gas que en cas de fuita o explosió 

poden ocasionar danys materials i humans. 

Nivell de risc: MODERAT 

 Probabilitat d’ocurrència: Baixa 

 Severitat de les conseqüències: Greus 

Accident associat a 

l’emmagatzematge de substàncies 

perilloses en instal·lacions no 

industrials 

Hi ha nombrosos establiment que per la seva activitat econòmica 

emmagatzemen substàncies perilloes que poden causa una 

emergència en cas d’accident: 

 Tallers, establiments hotelers i empreses que disposen de 

productes químics usats en la seva activitat habitual (productes 

de neteja, pintures,...). 

 Edificis amb tancs de gas per a l'aigua sanitària i calefacció. 

 Benzineres. 

Nivell de risc: MODERAT 

 Probabilitat d’ocurrència: Baixa 

 Severitat de les conseqüències: Greus 

Accident en un establiment 

educatiu 

Vielha aglutina bona part de l'activitat escolar a la Vall d'Aran.  

Pel nombre important d'alumnes que es concentren a les escoles del 

municipi, perquè en horari escolar aquests alumnes estan separats 

dels familiars i per la vulnerabilitat dels infants en sí mateixos, 
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considerarem les escoles com un risc municipal. 

Nivell de risc: MODERAT 

 Probabilitat d’ocurrència: Mitja 

 Severitat de les conseqüències: Moderades 

Accidents en el transport de 

mercaderies perilloses per carretera 

Vielha es travessat per la N-230 de sud a nord. Segons el pla 

Transcat, no està recomanada ni obligada a incloure el PAM per 

aquest risc al DUPROCIM. 

Nivell de perill: MIG 

(Segons TRANSCAT) 

Risc químic: Accidents greus en 

establiments amb substàncies 

perilloses 

Vielha té dins el terme muncipal l’empresa REPSOL BUTANO, S.A. 

Aquesta empresa segons el PLASQCAT treballa amb gasos liquats 

extremadament inflamables i gas natural i està afectada per la 

normativa Seveso com de nivell baix.  

Segons el Plasqcat, Vielha està recomanada a incloure el PAM per 

aquest risc al DUPROCIM. Tanmateix, al no ser un risc obligat no 

s’ha decidit no tractar-ho com un risc especial, però sí considerar-lo 

com un risc més dins el risc territorial o bàsic. 

Nivell de risc: BAIX 

(Segons PLASEQCAT) 
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2.2. Riscos especials 

RISCOS ESPECIALS 

RISC DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

RISC 2: 

Inundacions 

La Garona i els seus afluents i tota la 

xarxa de barrancs del municipi són 

susceptibles de produir problemes 

greus per inundacions.  

Zones potencialment inundables 

afectant nuclis urbans i vies de 

comunicació. El risc és especialment 

elevat a Vielha, Betren i Aubèrt.  

Risc Molt Alt segons el Pla INUNCAT. És 

obligat a considerar el risc al DUPROCIM. 

RISC 3: Nevades 

La major part del municipi es troba 

per sobre dels 1.000. Els diferents 

nuclis urbans és troben entre els 920 

m. d’Aubèrt i els 1.235 m. de Mont. 

Vielha que és el municipi amb major 

nombre de població està situat a 970 

m.  

Risc obligat per criteri d’altitud segons el 

Pla NEUCAT. 

RISC 4: Allaus 

Els allaus poden afectar a carreteres, 

edificis, instal·lacions elèctriques. La 

major part del terme municipal es 

pot veure afectada per un allau. El 

perill més important és troba a la N-

230 a la sortida del Túnel de Vielha 

donat que pot deixar aïllada la Vall 

pel seu accés sud. 

Risc obligat segons el Pla ALLAUCAT. 

RISC 5: Incendi 

forestal 

Vielha e Mijaran té més de 21.000 

hectàrees de superfície forestal, de 

les quals unes 6.000 estan arbrades 

(avetoses, pinedes i fagedes) i unes 

14.300 són pastures o àrees amb 

matoll. La resta correspon a 

improductius naturals i superfície 

agrícola, sobretot pastures.  

La vulnerabilitat vers els incendis 

forestals es dóna perquè sembre hi 

ha moltes persones practicant 

activitats i esports a l’aire lliure. 

Moltes àrees del municipi tenen 

accessibilitat complicada per als 

mitjans d’emergències. 

Segons la revisió 2014 del Pla INFOCAT, 

Vielha e Mijaran està obligat a a 

considerar el risc d’incendi forestal al 

DUPROCIM per ser un municipi 

vulnerabilitat molt alta tot i que la 

perillositat es qualifica de baixa.  

 

RISC 6: 

Emergències 

sísmiques 

Segons l’estudi de zones sísmiques 

considerant els efectes del sòl del Pla 

SISMICAT, al municipi de Vielha e 

Mijaran li correspon una intensitat 

màxima prevista en un període de 

500 anys de VIII segons l’escala 

MSK. 

Intensitat sísmica igual o superior a VII 

per períodes de retorn de 500 anys. Es 

supera el llindar intensitat pel qual és 

obligat a considerar el risc al DUPROCIM. 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Vielha e Mijaran 21/5/2018 
   
 

34 

 

Risc Ventades: Segons l’ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, es va aprovar el Pla especial 

d'emergències per risc de vent a Catalunya. Tantmateix la contracitació i redacció del present 

DURPOCIM es va iniciar amb anterioritat a aquesta data i no inclou aquest risc com a especial, 

sinó que com era preceptiu s´inclou dins el risc territorial anomenat bàsic. 

Vielha e Mijaran estan obligats a disposar un PAM pel risc de vent que caldrà incloure´l en el 

DUPROCIM un cop es revisi. 

 

2.3. Riscos específics 

No es consideren riscos específics en el present DURPOCIM. 
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3. Vulnerabilitat municipal 

3.1. Àrees o sectors d’afectació 
VULNERABILITAT MUNICIPAL 

RISC SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Risc 1: Bàsic 

Esllavissades, 
despreniments en àrees 
amb activitat humana: 
 SECTOR 1a 

Vessants i 
talussos amb fort 
pendent: 
 Carretera N-

230 des de la 
Boca Nord del 
Túnel de Vielha 
fins el nucli de 
Vielha. 

 Carretera N-
230 des de 
Vilac fins eth 
Pònt d’Arròs 

 Carretera LV-
5055 de 
Vilamós.  

Vesants de fort pendent 
per on transiten 
infrastructures de 
transport de persones i 
mercaderies. En cas 
d’esllavissades hi pot 
haver dificultat en 
l’accés, en el rescat i 
quedar població 
incomunicada. 

Ventades i tempestes: 
 SECTOR 

1a+1b+1c+1f+1g 

Tot el municipi Els fenòmens 
meteorològics violents 
poden provocar 
dificultats en l’accés i en 
el rescat de població per 
caiguda d’arbres, llamps 
en edificis i incidències 
diverses. Son 
especialment vulerables 
aquelles persones que es 
puguin trobar fent 
activitats a l’aire lliure. 

Accidents de trànsit a la 
xarxa viària, inclòs en el 
transport col·lectiu: 
 SECTOR 1b+1d 

Carretera N-230, 
trams més 
conflictius: 
 Carretera N-

230 des de la 
boca boca nord 
del Túnel de 
Vielha fins el 
nucli de Vielha. 

 Carretera N-
230 des de 
Vilac fins eth 
Pònt d’Arròs 

La N-230 és la carretera 
amb més risc d’accidents 
del municipi, 
especialment en els 
trams indicats. Els 
accidents poden afectar 
grups vulnerables de 
població (transport públic 
col·lectiu, autocars 
d’infants, d’avis,...). 
L’accident pot obligar a 
tallar la N-230. 

Contaminació al medi 
natural: 
 SECTOR 

1a+1b+1c+1f+1g 

Tot el municipi Tot episodi de 
contaminació del medi 
natural pot tenir 
conseqüències sobre les 
persones i animals, i és 
especialment vulnerable 
un servei bàsic com 
l’aigua de boca. 

Intoxicacions col·lectives: 
 SECTOR 1c 

Nuclis urbans  Les conseqüències poden 
ser greus i afectar 
especialment a la 
població de grups 
vulnerables (infants, 
avis,...). 

Riscos associats a festes 
majors i esdeveniments 
lúdics: aglomeracions, 
allaus humanes, etc: 
 SECTOR 1c 

Nuclis urbans Afectació a tots els grups 
de població. 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL 
RISC SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Manca de subministrament 
de serveis bàsics: 
 SECTOR 1c 

Nuclis urbans  Afectació a tots els grups 
de població. Són 
especialment vulnerables 
aquelles instal·lacions 
que han de donar servei 
als grups vulnerables de 
població (hospitals, 
escoles, llars d’avis,...) 

Incendis i altres 
emergències en edificis 
 SECTOR 1c 

Nuclis urbans  Afectació a tots els grups 
de població. Són 
especialment vulnerables 
aquelles instal·lacions 
amb grups vulnerables 
de població (hospitals, 
escoles, llars d’avis,...) 

Atemptats terroristes: 
 SECTOR 1c 

Nuclis urbans Les víctimes poden 
pertanyer a tots els 
grups de població però 
són més vulnerables i els 
atemptats poden anar 
dirigits a personalitats 
polítiques i empresarials. 

Risc d’accidents associats a 
la distribució de productes 
perillosos  per conduccions 
(gas propà,...), sempre que 
causin víctimes o siguin de 
repercussió important.  
 SECTOR 1c 

Nuclis urbans 
Fuites de gas, afectació 
al servei de gas i risc 
d’explosions. L’afectació 
és sobretots els grups de 
població. 

Risc d’accidents en túnels 
que causin víctimes o 
siguin de repercussió 
important: 
 SECTOR 1d 

Túnel de Vielha2 

Incendis, accidents, 
despendiments, 
congestions o bloqujos 
de trànsit,... que poden 
deixar a població en una 
situació de vulnerabilitat 
per la dificultat 
d’autoprotección en una 
instal·lació de túnel.  

Accident en un establiment 
educatiu  
 SECTOR 1c 

Nuclis urbans 
(Escoles i 
instituts) 

Emergències amb 
afectació a un grup 
nombrós de població 
vulnerable (nens i 
adolescents) 

Accidents en el transport 
de mercaderies perilloses 
per carretera 
 SECTOR 1b+1d+1e 

Carretera N-230 Emergències que poden 
afectar a tots els grups 
de població, però poden 
tenir més conseqüències 
adverses en aquells 
grups vulnerables (nens, 
avis,...). L’accident pot 
obligar a tallar la N-230. 

Risc químic: Accidents 
greus en establiments amb 
substàncies perilloses 
 SECTOR 1c 

Nuclis urbans 
(Instal·lacions 
REPSOL) 

Emergències que poden 
afectar a tots els grups 
de població, però poden 
tenir més conseqüències 
adverses en aquells 
grups vulnerables (nens, 
avis,...) 

RISC 2: Inundacions  SECTOR 2a Centre-Nord 

És la meitat nord del 
municipi que es troba 
fora de l’abast de les 
avingudes del riu Garona. 

                                                             
2 El Túnel de Vielha és una instal·lació amb pla d’autoprotecció (PAU) propi. 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL 
RISC SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

 SECTOR 2b Centre 

Correspon a la franja que 
abraça els nuclis que es 
poden veure afecats per 
avingudes del riu Garona 
i zones de 
desembocadura 
d’afluents. On es 
concentra la major part 
de habitats del municipi i 
el major nombre 
d’infraestructures.  
Inclou també les àrees 
urbanes de Vielha que 
poden veure’s afectades 
pel riu Nere o de Pònt 
d’Arròs pel riu Varradòs. 

 SECTOR 2c Centre-Sud 

És la meitat sud del 
municipi que es troba 
fora de l’abast de les 
avingudes del riu Garona. 

RISC 3: Nevades 

 SECTOR 3a Nord 
Zona muntanyosa al nord 
del riu Garona. Sense 
nuclis urbans. 

 SECTOR 3b Centre 

Franja de nuclis urbans al 
llarg de la vall del riu 
Garona. Inclou tots els 
nuclis habitats del 
municipi. 

 SECTOR 3c 
Sud  
(vessant nord) 

Zona muntanyosa al sud 
del riu Garona i que té 
orientació nord 
(atlàntica). Sense nuclis 
urbans. 

 SECTOR 3d 
Sud  
(vessant sud) 

Zona muntanyosa al sud 
del riu Garona i que té 
orientació sud 
(mediterrània). Sense 
nuclis urbans. 

RISC 4: Allaus 

 SECTOR 4a Nord 
Zona muntanyosa al nord 
del riu Garona. Sense 
nuclis urbans. 

 SECTOR 4b Centre 

Franja de nuclis urbans al 
llarg de la vall del riu 
Garona. Inclou tots els 
nuclis habitats del 
municipi. 

 SECTOR 4c 
Sud  
(vessant nord) 

Zona muntanyosa al sud 
del riu Garona i que té 
orientació nord 
(atlàntica). Sense nuclis 
urbans. 

 SECTOR 4d 
Sud  
(vessant sud) 

Zona muntanyosa al sud 
del riu Garona i que té 
orientació sud 
(mediterrània). Sense 
nuclis urbans. 

RISC 5: Incendi 
forestal 

 SECTOR 5a 

Nord És la vall o ribera de 
Varradós. Per sota dels 
2.000 metres hi ha 
avetoses i pinedes i per 
sobre pastures, matollars 
i roqissars o tarteres. 

 SECTOR 5b 

Centre-est Són els vessants situats 
al nord del riu Garona i 
que desguassen 
directament a aquest. 
Poblat per pinedes, 
avetoses i pastures. 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL 
RISC SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

 SECTOR 5c 

Centre Franja a banda i banda 
del riu Garona on es 
troben tots els nuclis de 
població. Zones sobretot 
urbanes, o amb camps i 
pastures. 

 SECTOR 5d 

Oest Sector de la ribera del riu 
Joeu. Avetoses a la part 
baixa, alguna fageda i 
pastures per sobre dels 
1.800 metres 

 SECTOR 5e 

Centre-sud Sector entre la N-230 i el 
sector 5d. Poblat per 
pinedes, avetoses i 
pastures. 

 SECTOR 5f 

Sud-est Sector situat a l’est de la 
N-230 i al sud del riu 
Garona. Poblat per 
avetoses i pastures. 

 SECTOR 5g 
Sud Sector d’orientació sud 

(mediterrània). Avetoses 
i fagedes. 

RISC 6: Emergències 
sísmiques 

 SECTOR 6a Centre-Nord 

És la meitat nord del 
municipi. A la meitat 
nord del sector hi domina 
la litologia dura, mentre 
que a la zona sud hi 
dominen els substrats 
tous.  

 SECTOR 6b Centre 

Correspon a la franja a 
banda i banda del riu 
Garona que abraça els 
nuclis de població. 
Subjacent als nuclis hi 
predomina la litologia 
tova. 
 

 SECTOR 6c Centre-Sud 
És la meitat sud del 
municipi. Hi predomina la 
litologia dura. 

 

3.2. Elements vulnerables 

El llistat d’elements vulnerables es desenvolupa a l’apartat 6.1.3, o s’indiquen les dades de 

contacte de cada element i a les últimes col·lumnes es fa una valoració de la vulnerabilitat de 

cada element vers els diversos riscos. 
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4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

4.1. Procediment operatiu 

4.1.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS. 

 

»»»» PRE-ALERTA: 

La pre-alerta es produeix, en general quan: 

o És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a 

mig termini.  

o També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per 

exemple les derivades de control de preses que generen cabals propers a 

produir inundacions). 

La pre-alerta no implica l’activació del Pla. 

»»»» ALERTA: 

El Pla s'activa en fase d’alerta, en general quan: 

 S’informa de l’activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per 

afectació a la zona on es troba el municipi. 

 Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència 

important a la població a curt termini. 

 Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a 

persones, béns i vies de comunicació. 

 En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin 

produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població. 

»»»» EMERGÈNCIA: 

El Pla s'activa en fase d’emergència, en general davant de les situacions següents: 

 S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la Generalitat en 

fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el municipi. 

 Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per 

al municipi o danys a la població. 
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Els criteris genèrics d’activació per a cada risc concret són els següents: 

PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

 SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

RISC 1: Bàsic 
(PROCICAT) 

Quan el CECAT informa de la pre-alerta del pla Procicat 
a la zona on es troba el municipi. 

Situació d’anormalitat o de risc potencial, que no tingui 
prou gravetat. 

Indicis o de la previsió de fenòmens que podrien 
desencadenar més endavant una activació del pla però 
respecte els quals hi ha una certa incertesa. 

PREALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Procicat en fase d’alerta a la zona on es troba el 
municipi. 

Previsió de risc important a curt termini. 

Accident o situació d’emergència sense afectació a la 
població. 

Emergència de petites dimensions que pot ser 
controlada amb els mitjans habituals  i que no comporta 
perill per a persones i béns. 

Pànic, desordre ciutadà per amenaça de risc. 

ALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Procicat en fase d’emergència a la zona on es troba el 
municipi. 

Situació de risc important per al medi ambient. 

Situació de risc afectant a la població. 

EMERGÈNCIA 1 

EMERGÈNCIA 2 

RISC 2: Inundacions 

Quan el CECAT informa de la pre-alerta del pla Inuncat a 
la zona on es troba el municipi. 

Tasques de control de preses, quan l’aigua que es 
desguassa de la presa sigui proper al cabal que pot 
produir inundacions aigües avall d’aquesta. 

PREALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Inuncat en fase d’alerta a la zona on es troba el 
municipi. 

Inundacions de guals i altres zones sense presència de 
població. 

Predicció d’inundacions imminents per informació 
meteorològica i hidrològica. 

Inundacions amb possibilitat d’afectació lleu a 
habitatges aïllats, instal·lacions comercials, industrials, 
agrícoles, ramaderes, serveis bàsics, etc. 

Risc d’afectació per mal funcionament de la presa o 
bassa. 

ALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Inuncat en fase d’emergència a la zona on es troba el 
municipi. 

Inundacions amb possibilitat d’afectació important a 
nuclis de població, grans instal·lacions comercials, 
industrials o agrícoles, serveis bàsics, vies de 
comunicació, infraestructures, ramaderies, etc. 

EMERGÈNCIA 1 

EMERGÈNCIA 2 
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PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

 SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

RISC 3: Nevades 

Quan el CECAT informa de la pre-alerta del pla Neucat a 
la zona on es troba el municipi. 

Davant d’una previsió de nevades, abans d’activar el Pla 
d’actuació municipal en alerta o en emergència, el 
municipi pot començar a fer tota una sèrie d’actuacions 
preventives per minimitzar les possibles conseqüències 
de les nevades previstes (previsions de 0 a 36 hores). 

 

PREALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Neucat en fase d’alerta a la zona on es troba el municipi. 

Davant de la previsió meteorològica de 0 a 12 hores, de 
nevades que generin un risc per als serveis bàsics, vies 
de comunicació i/o població. 

Al final d’una situació d’emergència, mentre es realitzen 
les tasques que permetran el retorn a la normalitat. 

 

ALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Neuncat en fase d’emergència a la zona on es troba el 
municipi. 

Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de 
vies per facilitar les tasques de neteja. 

Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o 
persones de manera descontrolada. 

Es tingui constància que comencen a quedar aïllats 
nuclis de població com a conseqüència dels talls a les 
vies de comunicació. 

S’interrompi el funcionament de diferents mitjans de 
transport, autobusos de línia, transport escolar, etc... 

-Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o 
de llarga durada d’algun dels serveis bàsics. Especial 
atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb 
possibles fallades en les telecomunicacions. 

EMERGÈNCIA 1 

EMERGÈNCIA 2 

RISC 4: Allaus 

Quan el CECAT informa de la pre-alerta del pla Allaucat 
a la zona on es troba el municipi. Avís de l’ICGC d’índex 
de perill fort (4). 

Quan es produeixi una allau que tingui una afectació 
puntual sobre la xarxa viària i es prevegi un ràpid 
restabliment de la circulació, sempre que no hi hagi 
persones i/o vehicles afectats. 

Quan es produeixi una allau que tingui una afectació 
puntual sobre la xarxa viària que deixi incomunicat un 
petit nucli de població i es prevegi un ràpid restabliment 
de la situació. També quan quedin incomunicats cases 
rurals, refugis, cases de colònies, bordes, càmpings, etc. 

PREALERTA 
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PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

 SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Allaucat en fase d’alerta a la zona on es troba el 
municipi. Avís de l’ICGC d’índex de perill molt fort (5). 

Quan es produeixi una allau que tingui les afectacions 
sobre de llarga durada en els serveis bàsics o de curta 
durada a la xarxa viària (En cada cas concret caldrà 
valorar la importància de l’afectació). 

Quan es produeixi una allau que afecti alguns serveis, 
béns, edificacions o infraestructures i es produeixi un 
nombre reduït de ferits. 

Quan es faci una evacuació preventiva d’un gran nombre 
de persones per trobar-se en una zona altament 
exposada al perill d’allaus o bé es facin talls a les vies de 
comunicació afectades pel risc. La finalitat de l’evacuació 
ha de ser evitar a les situacions de risc col·lectiu. 

Mentre durin les tasques de tornada a la normalitat amb 
posterioritat a una situació d’emergència. 

ALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Allaucat en fase d’emergència a la zona on es troba el 
municipi. 

Quan es produeixi una allau amb afectació sobre la 
població, béns, infraestructures i zones de pública 
concurrència i que tingui com a conseqüències la 
presència de múltiples víctimes, ferits greus i/o un gran 
nombre de persones atrapades i/o incomunicades, o 
destrosses importants en béns i infraestructures. 

Quan es produeixi una allau que causi un nombre elevat 
de víctimes o ferits en el transcurs d’activitats d’alta 
muntanya hivernal i que degut a la magnitud de 
l’accident les tasques de recerca i rescat dels afectats 
impliquin la mobilització d’un nombre de mitjans i 
recursos superiors als habituals en aquests tipus 
d’operacions. 

En situacions en què l’abast territorial de les allaus i la 
magnitud de les seves conseqüències superi la capacitat 
de resposta i gestió dels serveis i grups operatius 
d’emergències previstos al Pla Neucat. 

EMERGÈNCIA 1 

EMERGÈNCIA 2 

RISC 5: Incendi 
forestal 

Quan el CECAT informa de la pre-alerta del pla 
INFOCAT, degut a l’activació del Pla Alfa a nivell 2 a la 
zona on es troba el municipi. 

PREALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Infocat de 
la Generalitat de Catalunya en fase d’alerta a la zona on 
es troba el municipi. 

Activació del Pla Alfa a nivell 3 a la zona on es troba el 
municipi. 

Gran incendi als municipis propers. 

Incendi de petites dimensions dins el municipi que no 
afecta a la població ni als béns. 

ALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Infocat de 
la Generalitat de Catalunya en fase d’emergència a la 
zona on es trobi el municipi. 

Gran incendi al municipi. 

Incendi que afecta nuclis de població al municipi. 

EMERGÈNCIA 1 

EMERGÈNCIA 2 

RISC 6: Emergències 
sísmiques 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Sismicat en fase de pre-alerta a la zona on es troba el 
municipi. 

PREALERTA 
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PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

 SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Sismicat en fase d’alerta a la zona on es troba el 
municipi. 

El sisme ha estat àmpliament percebut. 

El sisme ha produït ferits lleus. 

ALERTA 

Quan el CECAT informa de l’activació del Pla del pla 
Sismicat en fase d’emergència a la zona on es troba el 
municipi. 

El sisme ha produït ferits greus o morts. 

El sisme ha produït danys a les construccions. 

Hi ha desordre ciutadà per pànic. 

Hi ha persones sense casa. 

Hi ha una fallada important dels serveis bàsics. 

A causa del sisme es generen altres emergències per 
efecte dòmino. 

EMERGÈNCIA 1 

EMERGÈNCIA 2 

A l'annex 1 es detallen criteris concrets d’activació dels Plans de Protecció Civil de la 

Generalitat per riscos concrets. 
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4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS 
TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 1: BÀSIC 

FASE  TASQUES  

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 
 Comunicats del CECAT 
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 
 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 
 Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones). 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla bàsic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment també 
pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. ''''''' '''''''' ''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que 
s’escaigui. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables que podríen veure’s afectats i demanar si 
tenen necessitats especials (veure 6.1.3). 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 En cas d’esllavissades i despreniments: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona afectada 
perquè ens verifiqui la situació. 

 Adequar rutes alternatives si ha afectat a la xarxa bàsica de camins o 
carreteres. 

 Avaluar si hi pot haver persones incomunicades o desaparegudes. 

 Localitzar possibles zones afectades, amb danys o a evacuar, i 
comunicar-ho a bombers. 

 Fer seguiment de les zones de risc, especialment dels vessants de la 
carretra N-230 per si cal comunicar incidències al titular de la carretera 
i/o bombers. 

 En cas de ventades i tempestes: 

 Tancar els espais públics on es detecti risc pels vianants o usuaris 
(piscines municipals, parcs urbans arbrats o altres si s’escau). 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de 
branques o arbres. 

 Comunicar el risc als centres escolars i valorar si cal suspendre activitats 
en el pati o zones escolars que puguin representar risc pels alumnes. 

 Fer seguiment a través dels refugis,... si tenen coneixement de persones 
practicant activitats de muntanya que puguin estar en risc, i traslladar la 
informació a bombers si és oportú. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants 
(arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 En cas d’accidents a la xarxa viària: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona de 
l’accident perquè ens verifiqui la situació i mentre encara estan 
deplaçant-se els cossos d’emergències, informar-los de la previsió de 
ferits i gravetat dels mateixos. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar i 
habilitar rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
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aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar la via de 
comunicació i permetre el pas dels vehicles d’emergències. Els principals 
aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas de contaminació al medi natural: 

 Valorar quina pot ser la font i matèria contaminant i les conseqüències 
que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden veure afectats. 

 Si hi pot haver dispersió del contaminant, estudiar la possible dispersió i 
donar els avisos oportuns als possibles afectats (direcció del vent, 
aigües,...). 

 Suspendre les activitats que puguin veure´s afectades (pesca 
esportiva,...) 

 En cas d’intoxicacions col·lectives: 

 Valorar quin pot ser l’orígen de la intoxicació, possible nombre 
d’afectats, ubicació, i comunicar-ho als serveis sanitaris. 

 En cas d’aglomeracions o allaus humanes: 

 Habilitar un espai per estacionar les ambulàncies proper a la zona de 
l’allau humà. 

 Habilitar un espai per classificar i atendre als ferits i/o víctimes. 

 Allunyar les persones no afectades perquè no interfereixin els serveis 
d’emergències. 

 En cas de manca de subministrament de serveis bàsics: 

 Contactar amb les empreses subministradores, comunicar la situació al 
municipi i sol·licitar informació de l’avaria. 

 Si l’avaria ha de ser de llarga durada, localitzar empreses de lloger de 
generadors, de cubes d’aigua,... En cas de manca d’aigua es planfica 
facilitar-ne amb un camió cuba una vegada al dia en horari preestablert 
en els següents punts: 

 Vielha: Aparcament central. 

 Vielha: C. Montcorbisson 

 Mijaran: Vial lateral N-230, davant edifici en forma de 
corba al pk 163,7. 

 Betrén: Davant ajuntament, Pl. de Cal. 

 Escunhau: Cruïlla C. Santa Anna i C. Sortaus. 

 Casarilh: Entrada pel C. Major des de la C-28. 

 Cassau: Davant ajuntament, Pl. Nava 

 Gausac: Pl. Major 

 Vilac: Pl. dera Glèsia 

 Mont: Davant ajuntament, Pl. Major 

 Betlan: Davant ajuntament, Pl. de Sant Père 

 Montcorbau: Davant de l’Església, C. Sant Esteve 

 Aubèrt: Pl. Major 

 Vila: C. Major 

 Arròs: Pl. de Naut 

 En cas d’incendis en edificis: 

 Guiar als bombers i indicar-los els hidrants més propers. 

 L’arquitecte municipal, si s’escau, pot disposar informació útil per als 
bombers sobre l’edifici o immoble. 
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 En cas d’atemptats terroristes: 

 Posar-se a disposició dels cossos amb competència en terrorisme. 

 En cas d’accidents greus en túnels 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accident en conduccions de productes perillosos (xarxa de gas propà 
per ús domèstic,...) 

 Ficar-se en contacte amb l’empresa responsable de l’instal·lació. 

 En cas d’ accident associat a l’emmagatzematge de substàncies perilloses en 
instal·lacions no industrials (vessaments, incendis,...) 

 Valorar quina és la font i matèria contaminant o en combustió i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 En cas d’ accident en un establiment educatiu 

 Contactar amb el centre educatiu per valorar la magnitud de 
l’emergència 

 Contactar amb cosos d’èmergència. 

 En cas d’accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accidents greus en establiments amb substàncies perilloses 

 Valorar quina és la substància perillosa afectada per l’accident i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 Contactar amb el bombers i amb REPSOL BUTANO, SA per valorar la 
magnitud de l’emergència i les mesures a adoptar per la població. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla bàsic d’emergències municipal al 
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 2: INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estacions d’aforament Conselh:  

 http://www.conselharan.org/nivel-de-los-rios/ 

 http://conselh.smartyplanet.com/ 

 Estacions d’aforament de la CHE:  

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A200 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A143 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A019 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 Nuclis urbans o zones urbanes amb risc alt d’inundació: Vielha, Mijaran, 
Casarilh, Aubèrt i Pont d’Arròs. 

 Nuclis urbans amb risc d’afectació per con de dejecció (segons INUNCAT): 
Vielha, Mijaran i Pont d’Arròs. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 
prioritària: 

 En situació de pre-alerta no es planifica cap actuació concreta, tret de 
valorar segons el nivell de risc la senyalització/balissament dels guals 
inundables. També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals 
riberes del municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joeu en 
coordinació amb el municipi d’Es Bòrdes. 

 Avisar aquelles instal·lacions amb risc d’inundació i persones que facin 
activitats a la llera del riu. En concret cal ser prioritari amb: 

 Camping Verneda ''''''''''''''''''''''''  

 Camping Artigané '''''''''''''''''''' 

 Avisar i informar aquells altres elements vulnerables afectats pel risc 
d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió d’afectació. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per inundacions inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment també 
pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.''''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i 
mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avisar i donar instruccions, concretades amb bombers, als elements 
vulnerables afectats pel risc d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió 
d’afectació. 

 Concretar amb bombers i aplicar actuacions d’autoprotecció en els següents 
punts d’actuació prioritària (PAP) inclosos en el pla INUNCAT: 

 PAP- 1: Conca Nere-riu Nere. Zona urbanitzada al nucli de Vielha. 

 PAP- 130: Conca Garona-Barranc de Casau. Zona urbanitzada al nucli de 
Casau. 

 PAP- 133: Conca Garona-riu Garona. Llera amb escassa capacitat de 
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desguàs al pas per Vielha. 

 PAP- 226: Pont Av. deth Solan (est) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 227: Passarel·la peatonal d'accés a Vielha (zona hospital) sobre la 
Garona. Estructura de protecció per l’erosió 

 PAP- 228: Pont C. Querimònia a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 229: Carretera N-230. Pont entre Vielha i Mijaran sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 230: N-230- accés a l'EDAR de Vielha. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 231: Via d'accés a la pista forestal Aubert-Baricauba. Pont sobre la 
Garona. Via de comunicació 

 PAP- 232: Camí particular al Camping Artigané. Pont sobre la Garona. Via 
de comunicació (actualment esfondrat, no operatiu) 

 PAP- 233: Via d'accés al Camin Reiau entre Aubèrt i Es Bòrdes. Pont sobre 
la Garona. Via de comunicació 

 PAP- 234: Pont del camí interior del Camping Verneda sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 356: Conca Riu Joèu. Riu amb fort pendent (6-5%) on el transport 
de materials és habitual i comporta perill d'inundació d'instal·lacions 
hidroelèctriques, de camps de conreu i d'habitatges. 

 PAP- 586: Carretera N-230. Pont sobre el riu Nere. Via de comunicació 

 PAP- 727: Cra. N-230- km 168,7, Càmping Artigané- càmping de 
categoria 2a- unitats d’acampada 208 

 PAP- 733: Cra. N-230- km 170. Càmping Verneda- càmping de categoria 
2a- unitats d’acampada 210 

 PAP- 962: Via interior de Casarilh. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 963: Via interior d'Escunhau. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 964: Via interior de Betren. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 965: Pont Av. deth Solan (oest) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 1682: Tota la conca de la Garona. Cada un dels espais protegits de 
la conca de la Garona té un element (flora- fauna- paisatge) que ha 
motivat la seva conservació. Tots ells es consideren d'un alt valor ecològic 
i de qualitat ressenyable. 

 PAP- 1683: Gran part de la conca de la Garona. Per aspectes referits a la 
qualitat ecològica dels espais fluvials quant a la seva estructura física 
(estructura dels hàbitats). Així són Àrees que mostren una especial funció 
quant a la connectivitat (des del punt de vista biològic o estrictament 
faunístic) 

 PAP- 1687: Tot el Varradòs. Espai de notable interès per a la recuperació 
de l'espai fluvial de gran representativitat territorial i simbolisme social. 

 PAP- 1709: Presa a prop del Refugi dera Bassa d'Oles. 

 PAP- 1710: Estació d'aforament de l'Arriu Nere. Presència d'un element 
que talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1711: Barratge de Vielha. Arriu Nere. Presència d'un element que 
talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1712: Barratge deth Garona a Vielha-Mijaran. 

 PAP- 1713: Resclosa a l'Arriu Varradòs. 

 PAP- 1714: Resclosa a la Capçalera del Varradòs- prop del Pònt de 
Varradòs. 

 PAP- 1839: La Garona i el Nere en el seu pas per Vielha i rodalies. Estat 
crític de conservació per la ocupació dels espais riparis amb alt grau 
d'irreversibilitat: presència important de deixalles- endegaments- 
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edificacions o construccions molt propers a la zona fluvial. Important 
pressió urbanística. 

 PAP- 1840: Tota la conca de la Garona al municipi. Tram que mostra una 
especial funció en quant a la connectivitat (des del punt de vista de la 
connectivitat o estrictament faunístic) de la matriu ecosistemàtica 
territorial. 

 PAP- 1846: Barratge deth Joèu superior. Resclosa. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals riberes del 
municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Tancar els següents espais públics: 

 Banqueta del riu Garona al nucli de Vielha. 

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 
tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres, esllavissades,... 

 Preventivament, allunyament de les zones inundables i trasllat a lloc segur 
dels elements amb risc que puguin ser arrossegats per l’aigua, com mobiliari 
urbà, vehicles,... 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. Són llocs de possible 
evacuació els següents, 

 Per perill sobre l’element: 

 EV-03; Camping Artigané 

 EV-05; Camping Verneda  

 EV-07; Zona inundable al nucli d’Aubert  

 EV-24; Zona inundable al nucli urbà de Vielha i Mijaran 

 Per perill en les proximitats de l’element o per possiblilitat de quedar-se 
aïllat 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish  

 EV-02; Nucli de Pont d’Arròs  

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-24; Nucli, instal·lacions, empreses de Mijaran 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 3: NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 Boca sud del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 Boca nord del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 En una vorera de l’aparcament central de Vielha. 

 Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem municipal: 

 Magatzem municipal (N-230, km 165,0). 

 Empreses i entitats de provisionament de fundents: 

 Salinera de Cadona ''''''' ''''''' '''''''' 

 Ercros - Cardona ''''''' '''''''' ''''''' 

 Iberpotash - Sallent '''''''' '''''''' ''''''' 

 Iberpotash - Súria ''''''' '''''''' '''''''' 

 Diputació de Lleida, servei de Vies i Obres: '''''''' ''''' ''''' ''''' 

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: 

 Punts de distribució de fundents-salers (Codi-Adreça-Nucli urbà): 

 1AR: Carrer Major (Pau), Arròs 

 2AR: Plaça de Baix (1), Arròs 

 3AR: Plaça de Baix (2), Arròs 

 4AR: Carrer de la Crestalhera, Arròs 

 5AR: Plaça de Dalt, Arròs 

 6AR: Carrer Sant Joan (Ermita), Arròs 

 7AU: Plaça Major, Aubèrt 

 8AU: Parada bus-contenidors, Aubèrt 

 9BT: Jarabe de Palo, Betlan 

 10BT: Local Social, Betlan 

 11BE: Plaça, Betrén 

 12BE: Cementèri, Betrén 

 13CA: Cantonada carrer Sasinta, Casarilh 

 14CA: Capella, Casarilh 

 15CS: Plaça, Casau 

 16ES: Estampa-Sortaus, Escunhau 

 17ES: Gleisa, Escunhau 

 18GA: Curva Segura, Gausac 

 19GA: Porter/Sabarta, Gausac 

 20GA: Plaça Major, Gausac 

 21MO: Plaça Major, Mont 

 22MO: Carrer Sant Pau-Arjo, Mont 
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 23MC: Lauader, Montcorbau 

 24VI: Guàrdia Civil, Vielha 

 25VI: Pisos protecció oficial, Vielha 

 26VI: Carretera Gausac-Anglada, Vielha 

 27VI: Carrer Pomaròla, Vielha 

 28VI: Escòla d'Adults, Vielha 

 29VI: Carrer Solana, Vielha 

 30VI: Carrer Bergas, Vielha 

 31VI: Queimada, Vielha 

 32VI: Ajuntament, Vielha 

 33VI: Avinguda Pas d'Arró-Mandronius, Vielha 

 34VI: Sala Audiovisual-Cine, Vielha 

 35VI: Carrer des Comptes, Vielha 

 36VI: Hotel Iori, Vielha 

 37VI: Carrer Major, Vielha 

 38VI: Panificadora (carrer Es Ticos), Vielha 

 39VI: Escòla, Vielha 

 40VL: Casa de Puente, Vilà 

 41VL: Plaça de dalt, Vilà 

 42VC: Plaça dera Gleisa, Vilac 

 43VC: Marcelino, Vilac 

 44VC: Carrer de Mont, Vilac 

 45VC: Carrer Trilhat, Vilac 

 46CS:Carrer deth Sauquer (Casau) 

 47MO: Carrer deth Centre (Mont)  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es contractaran 
periòdicament per concurs. En aquest concurs no s’estableixen rutes 
de neteja, sinó prioritats de neteja dels vials i l’empresa 
adjudicatària és qui en funció de la seva maquinària s’organitzarà 
en rutes. Aquestes prioritats dels vials estan refelxades en la 
cartografia específica de nevades (en els 68 plànols titulats “Pla 
d’Actuació Nevades”). 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les àrees on no hi 
poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són punts o bé de risc, o 
bé de difícil accés o bé que han de quedar lliures al trànit per tal que es 
pugui gestionar bé la neteja dels vials, provisionament de fundents als 
salers,... Fora d’aquestes zones, s’habilitaran els aparcaments ja 
existents a cada nucli urbà. 

 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: No es 
predeterminen punts a senyalitzar en fase de prealerta. 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 S’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli urbà.  

 Revisar l’estat del material disponible, com maquinària, grups electrògens, 
combustible,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

 Activar el pla per nevades inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. ''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
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EMERGÈNCIA 2 fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos 
de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Rutes, prioritat i responsabilitat de neteja de vials i distribució de fundents: 

 Punts prioritaris a netejar la neu: 

 Accés a les llars d’infants, escoles i instituts, a l’ajuntament, 
hospital i llar d’avis. 

 Neteja de vials no municipals: 

 Responsabilitat del Ministerio de Fomento:  

 Carretera N-230. 

 Responsabilitat a càrrec de la Generalitat de Catalunya:  

 Carretera C-28. 

 Responsabilitat a càrrec de la Diputació de Lleida:  

 LV-5052 (Accés a Vilac) 

 LV-5055 (Accés a Vilamòs) 

 Neteja de vials a càrrec de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran:  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es 
contractaran periòdicament per concurs. En aquest concurs 
no s’estableixen rutes de neteja, sinó prioritats de neteja 
dels vials i l’empresa adjudicatària és qui en funció de la 
seva maquinària s’organitzarà en rutes. Aquestes prioritats 
dels vials estan refelxades en la cartografia específica de 
nevades (en els 68 plànols titulats “Pla d’Actuació 
Nevades”). 

 LV-5052 i LV-5055: El titular d’aquestes vies és la 
Diputació de Lleida, però la neteja de neu se’n cuida 
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i es contracta 
cojuntament amb amb la neteja de la resta de vies 
municipals. 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 
plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes 
aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 
68 plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les 
àrees on no hi poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són 
punts o bé de risc, o bé de difícil accés o bé que han de quedar 
lliures al trànit per tal que es pugui gestionar bé la neteja dels 
vials, provisionament de fundents als salers,... Fora d’aquestes 
zones, s’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli 
urbà. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 Regular l’accés a la ribera de Varradós i a l’Artiga de Lin (ribera a del riu 
Joeu) normalment correspon al Conselh Generau. En època de neu però, 
no s’hi fa cap acció, simplement es deixa que la neu deixi intransitables 
les dues pistes. Tanmateix, amb risc de nevades fora d’època de neu 
caldrà valorar el control d´accés a aquests paratges. 

 Els punts per col·locar/treure cadenes al municipi de Vielha són:  

 N-230: Boca sud túnel Vielha i boca nord (carretera gestionada pels 
Mossos d’Esquadra). 

 C-28: No s’estableix cap punt. Normalment els vehicles les col·loquen al 
polígon Mijaran (carretera gestionada pels Mossos d’Esquadra). 

 Resta de vies: No s’estableix cap punt predeterminat per muntar 
cadenes. 

 Tancar els següents espais públics: 

 No es preveu tancar cap espai públic. 
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 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials.  

 Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i 
terrats si els mitjans de titularitat muncipal estan desbordats. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 4: ALLAUS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Butlletí diari de Perill d’allaus: 
http://www.igc.cat/web/ca/allaus_butlleti.php 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Publicar i difondre un ban d’alcaldia indicant el risc d’allaus i la seva evolució 
pels propers dies. 

 Fer seguiment del mantell nival. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per allaus inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.'''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància del mantell 
nival i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Senyalitzar, tallar i controlar l’accés a: 

 Accés la Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Accés a les zones urbanes on s’hagi decretat evacuacions per elevat risc 
d’allaus. 

 Av. Eth Solan (CEIP Garona): Per perill de caiguda de canelobres. 

 Altres punts on es determini segons l’episodi de risc. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Els edificis/instal·lacions amb més risc del municipi són: 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-44; Centre de Transferència d'Escombreries 

 EV-46; Refugi de Molières 

 Els nuclis urbans que es poden veure afectats per un allau segons el 
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mapa de risc d’allaus del IGCC són: 

 EV-19; Casau 

 EV-39; Casarilh 

 Neteja de la xarxa viària local, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

 
 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 5: INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Perill d’incendi forestal: 
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les zones d’especial risc, àrees de pic-nic, zones on 
tradicionalment es cremen pastures,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per incendi forestal inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al 
CECAT. 

 Trucar al 112 si es detecta un incendi. (a més del 112 i sense excloure 
aquesta trucada, posteriorment també pot contactar amb bombers de la Val 
d’Aran tel.''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’incendi. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3), transmetre la 
mesura d’autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen 
necessitats especials. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en l’incendi. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 6: SÍSMIC 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 
http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per risc sísmic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades. 

 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys 
conseqüència del sisma: 

 Equipaments públics vulnerables del llistat d’elements vulnerables per 
ocupació de persones vulnerables 

 EV-22; Escòla Mairau "Era Cunhera" 

 EV-28; Espitau dera Val d'Aran 

 EV-31; Residència de la Gent Gran 

 EV-36; IES Aran 

 EV-37; Escòla de Música 

 EV-38; CEIP Garona 

 EV-49; Associació de Discapacitats Psíquics d’Aran (Talhèr 
ocupacionau discapacitats ADDA) 

 Edificis de 5 o més plantes considerats elements vulnerables, esglésies 
amb campanars de construcció tradicional, o edificis i instal·lacions 
especialment vulnerables a sismes per la seva naturalesa. 

 EV-16; Subestació elèctrica de Vielha 

 EV-26; Conselh General d'Aran 

 EV-45; Túnel de Vielha 

 EV-63; Torre telecomunicacions de Vielha 

 EV-57; Aula de salut 

 EV-51; Hotel Acevi-Val d'Aran 

 EV-52; Hotel Eth Solan 

 EV-53; Hotel Vielha 

 EV-54; Aparthotel Irissa 

 EV-55; Hotel Tuca 

 EV-56; Hotel Delvalle 

 EV-58; Hotel Orla 

 EV-59; Hotel Aran 

 EV-60; Hotel Urugallo 

 EV-61; Hotel Sol Melià 

 EV-66; Parador Nacional de Vielha 
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 EV-67; Aparthotel La Vall Blanca 

 EV-68; Aparthotel Refugi deth Aran 

 EV-69; Hotel Baricauba 

 EV-70; Hotel Fonfreda 

 EV-50; Església Sant Tomàs (Casarilh) 

 EV-62; Església Sant Miquèu (Vielha) 

 EV-64; Església Sant Sernilh (Betrén) 

 EV-65; Església Sant Estèue (Betrén) 

 EV-75; Església Santa Eulària (Arròs) 

 EV-78; Església Sant Martin (Aubert) 

 EV-79; Església Mair de Diu deth Ròser (Aubert) 

 EV-80; Església Sant Peir (Vilà) 

 EV-81; Església Sant Miquèu (Vilà) 

 EV-82; Església Sant Peir (Betlan) 

 EV-83; Església Sant Feliu (Vilac) 

 EV-84; Església Sant Pau (Mont) 

 EV-85; Església Sant Martin (Gausac) 

 EV-86; Església Sant Andrèu (Casau) 

 EV-87; Església Sant Peir (Escunhau) 

 EV-88; Església Sant Estèue (Montcorbau) 

 Edificis i refugis del llistat d’elements vulnerables que poden quedar 
aïllats o incomunicats en cas de sisma 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-46; Refugi de Molières  

 EV-47; Alberg de Sant Nicolau - Er Espitau de Vielha 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada. 
En el cas probable que al primer moment o primers dies no es puguin 
utilitzar els centres d’acollida permanents, cal habilitar un “centre de 
recepció d’evacuats i acollida temporal” a l’aparcament central de Vielha 
perquè la població que acaba de sofrir un sisma no vol allotjar-se en edificis. 
Per constituir aquesta àrea temporal on acollir els evacuats fins que aquests 
puguin retornar als seus habitatges o ser reallotjat a centres d´acollida 
permanents caldrà sol·licitar recursos al Director del pla SISMICAT 

 Per establir el campament, caldrà sol•licitar recursos al Director del pla 
SISMICAT 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

 RESPONSABLE MITJANS DESTINATARIS 

Sempre, per a tots els 

riscos 

Vigilants municipals 
(A través del CECAT, 
demanar suport al cos 
dels Mossos d’Esquadra 
si amb els mitjans 
municipals no és 
suficient) 

Avís prioritari 
mitjançant: Trucada 
telefònica 
 
Avís alternatiu 
mitjançant: Vehicles 
municipals amb 
megafonia mòbil. 
 
 

Prioritàriat 1: Elements 
vulenerables afectats 
pel risc. 
 
Prioritat 2: Població en 
general. 

RECORREGUTS D’AVÍS: A priori no s’estableixen recorreguts d’avís. En funció del tipus 

d’emergència i situació creada el cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població destinarà 

els recursos necessaris i/o disponibles i establirà per aquests les rutes a seguir. 

 

4.1.4. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D’INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior 

que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, 

bàsicament, en els següents aspectes: 

Fase emergència Responsable Acció Mitjà 

Inici Alcalde o persona que 
delegui 

Comunicar activació del 
Pla al CECAT ('''''''' '''''''' 
''''''') 

Telèfon, 
Correu electrònic o Xarxa 
Rescat 

Durant CRA o coordinador 
municipal 

Sol·licitud d’ajuda 
externa, si escau al 112 
(a més del 112 i sense 
excloure aquesta 
trucada, posteriorment 
també pot contactar amb 
bombers de la Val d’Aran 
''''''' ''''''' '''''''). 

Telèfon 

Durant Alcalde o persona que 
delegui 

Intercanvi informació 
amb el CECAT (''''''' ''''''' 
''''''') 

Telèfon, 
Correu electrònic o Xarxa 
Rescat 

Durant Grups locals d’actuació Col·laboració amb cossos 
d’emergència 

Presencialment 

Fi Alcalde o persona que 
delegui 

Comunicar desactivació 
Pla al CECAT ('''''''' ''''''' 
''''''') 

Telèfon, 
Correu electrònic o Xarxa 
Rescat 
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4.1.5. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D’INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ 

 
El pla de protecció civil municipal (DUPROCIM) preveu la seva activació quan s’hagi activat un 
PAU i el que preveu aquest, es vegi sobrepassat per la situació d’emergència. 
 
La coordinació es realitzarà a través de les següents persones de contacte, d’acord a les dades 
que consten als seus plans d’autoprotecció:  
 

Activitat Titular de 
l’activitat 

Director del PAU Cap d’Emergènciaa Altres 

Túnel de 
Vielha 

''''''''''''''''''''''''''' ''''' 
'''' '''''''''''''''''''''''' 
''''' '''''''''''''''''''' ''''' 
''''''''''''' ''''' ''''''''' 
''''''' ''''''' ''''' 
'''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''' '''''''''''''' 
'''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''' 

'''' ''''' ''' 
''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
'''''' ''''''''''''' 
'''''''''''''''''' 

''''''' ''''' '''' '''''''''''' 
''''' '''''''''''''''''' ''''' 
'''''''''''' ''' ''''''''''' 

''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''' 

'''' '''''''''''''''' '''' 
''''''''''' '''''''''''' 

'''''''''' '''''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''' 

 

'''''''''''''''''''''''' ''''' 
''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''''''''' 
'''''''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' 

 

'''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''' 
''''''''''' ''''''''''''''''''' 

Hospital 
Val 
d’Aran i 
Residèn
cia Sant 
Antoni 

'''''''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''' ''''''''' '''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

xgrau@aransalut.
com 

 

  ''''''''''''''''''''' ''''' ''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''' 

''''''''''' '''''''''' ''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

xgrau@aransalut.co
m 

 

''''''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' '''''''' 
'''''''''''''' '''''''''''''''' 

maborras@aransalut
.com 

 

''''''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''' ''''''''' 
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4.2. Mesures de protecció a la població 

 

4.2.1. EXECUCIÓ DE L'EVACUACIÓ 

L’evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura. 

La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l’alcalde o alcaldessa. Quan el pla 

territorial o un pla especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en 

última instància en la direcció del Pla especial o territorial. 

Possibles zones d'evacuació: 

Risc Possibles evacuacions en situació d’emergència 

Risc 1: Bàsic No es predetermina cap evacuació.  

Risc 2: Inundacions Per perill sobre l’element: 
 EV-05; Camping Verneda  
 EV-03; Camping Artigané 
 EV-24; Zona inundable al nucli urbà de Vielha i Mijaran 
 EV-07; Zona inundable al nucli d’Aubert  

Per perill en les proximitats de l’element o per possiblilitat de quedar-se aïllat 
 EV-24; Nucli, instal·lacions, empreses de Mijaran 
 EV-02; Nucli de Pont d’Arròs  
 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish  
 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 
 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 
 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

Risc 3: Nevades No es predetermina ni preveu cap evacuació.  

Risc 4: Allaus  EV-46; Refugi de Molières 
 EV-01;Refugi Forestau deth Saut deth Pish 
 EV-44; Centre de Transferència d'Escombreries 
 EV-19;Zones de possible afectació al nucli urbà de Casau 
 EV-39;Zones de possible afectació al nucli urbà de Casarilh 

Risc 5: Incendi forestal No es predetermina ni preveu cap evacuació.  

Risc 6: Sisma Els edificis que sofreixin danys. 

 

4.2.2. ZONES D'ALLUNYAMENT 

L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma 

temporal. 

Possibles zones d'allunyament: Les mateixes llistades en el punt anterior per a l’evacuació. 
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4.2.3. PAUTES DE CONFINAMENT 

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les 

edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc. 

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin 

altres indicacions. 

4.2.4. CONTROL D'ACCESSOS 

L’objectiu del control d’accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de 

l’emergència puguin entrar en la zona de risc. D’aquesta manera s’impedeix que aquestes 

persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc. 

Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l’ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb 

l’objecte de facilitar l’arribada de nous recursos. 

S’estableix control d’accessos als punts següents: 

Carretera Risc Supòsit Punts de control Rutes alternatives 

N-230 Bàsic  
 
 
 
Inundacions 
 
 
Nevades 
 
 
Allaus 
 

Accident de trànsit, 
ellavissades,... 
 
Intransitable per 
plataforma inundada 
 
Intransitable per 
acumulació de neu. 
 
S’ha produït un allau 
que talla la carretera o 
el risc d’allaus ho 
determina. 

Correspon als Mossos 
d’Esquadra determinar 
el punt i realitzar el 
control d’accés. 

Per anar a França; per la 
carretera A-138 (túnel 
de Bielsa) o bé per 
Andorra. 
 
Per anar a Espanya; per 
la C-28, pel Pallars. 

C-28 Bàsic  
 
 
 
Inundacions 
 
 
Nevades 
 
 
Allaus 
 

Accident de trànsit, 
ellavissades,... 
 
Intransitable per 
plataforma inundada 
 
Intransitable per 
acumulació de neu. 
 
S’ha produït un allau 
que talla la carretera o 
el risc d’allaus ho 
determina. 

Correspon als Mossos 
d’Esquadra determinar 
el punt i realitzar el 
control d’accés. 

Per la N-230 fins el Pont 
de Suert, la N-260 fins 
la Pobla de Segur, i la C-
13 fins connectar amb la 
C-28 

Per la resta de pistes d’àmbit local o que només tenen recorregut per dins el terme municipal, el punt de 
tall serà a l’inici de pista o carretera. 
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4.2.5. CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA. 

Els centres d’acollida (CA) són aquelles instal·lacion que acolliran els evacuats de forma permanent, mentre duri l’emergència. 

CENTRES D’ACOLLIDA D’EVACUATS. TIPOLOGIA. 

Codi Nom i tipus Responsable Adreça Capacitat  Llits Calefacció 

Dutxes 

amb 

aigua 

calenta 

Cuina 
Possible 
afectació 
per risc 

CA-01 Palais de Gèu 
Ajuntament de Vielha e 

Mijaran 
Vielha 600 No Sí Limitat No 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-02 
Sala Polivalent de 

Vielha 

Ajuntament de Vielha e 
Mijaran Vielha 300 

No Sí No No 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-03 IES Aran 
Ajuntament de Vielha e 

Mijaran Vielha 400 
No Sí Sí Sí 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-04 CEIP Garona 
Ajuntament de Vielha e 

Mijaran Vielha 500 
No Sí Sí Sí 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 
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CENTRES D’ACOLLIDA D’EVACUATS. TIPOLOGIA. 

Codi Nom i tipus Responsable Adreça Capacitat  Llits Calefacció 

Dutxes 

amb 

aigua 

calenta 

Cuina 
Possible 
afectació 
per risc 

CA-05 Palais d’Espòrts 
Ajuntament de Vielha e 

Mijaran Vielha 500 
No Sí Sí No 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 
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En els supòsit que l’emergència impedeixi desplaçar els evacuats cap als centres d’acollida (CA), s’habilitaran una sèrie de centres de recepció (CR), de 

caràcter temporal, fins que sigui possible allotjar els evacuats als centres d’acollida (excepte per al risc sísmic).  

CENTRES DE RECEPCIÓ D’EVACUATS. TIPOLOGIA. 

Codi Nom i tipus Responsable Adreça Capacitat  Llits Calefacció 

Dutxes 
amb 
aigua 

calenta 

Cuina 
Possible afectació 

per risc 

CR-1 
Sala Social 
d’Arrós 

EMD Arrós Arrós 
50 

No Sí No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-2 
Sala Social 
d’Escunhau 

EMD Escunhau Escunhau 
50 

No Sí No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-3 
Sala Social de 
Aubèrt 

EMD Aubèrt Aubèrt 
25 

No No No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-4 
Sala Social de 
Betlan 

EMD Betlan Betlan 
25 

No No No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-5 
Sala Social de 
Betren 

EMD Betren Betren 
50 

No Sí No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-6 
Sala Social de 
Casarilh 

EMD Casarilh Casarilh 
25 

No Sí No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-7 
Sala Social de 
Casau 

EMD Casau  Casau 
25 

No Sí No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-8 
Sala Social de 
Gausach 

EMD Gausach Gausach  
50 

No Sí No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-9 
Sala Social de 
Mont 

EMD Mont Mont 
40 

No No No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 
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CENTRES DE RECEPCIÓ D’EVACUATS. TIPOLOGIA. 

Codi Nom i tipus Responsable Adreça Capacitat  Llits Calefacció 

Dutxes 
amb 
aigua 

calenta 

Cuina 
Possible afectació 

per risc 

CR-10 
Sala Social de 
Montcorbau 

EMD Montcorbau Montcorbau 
25 

No Sí No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-11 Sala Social de Vila EMD Vila Vila 
25 

No Sí No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

CR-12 
Sala Social de 
Vilac (2 sales) 

EMD Vilac Vilac 75 No Sí No No 
Bàsic, nevades, 

sísmic 

 

 

CENTRES DE RECEPCIÓ D’EVACUATS I ACOLLIDA TEMPORAL. RISC SÍSMIC 

Codi Nom i tipus Responsable Adreça Capacitat  Llits Calefacció 

Dutxes 
amb 
aigua 

calenta 

Cuina 
Possible afectació 

per risc 

CR-13 
Campament del 
Pàrquing central 
de Vielha 

Ajuntament de Vielha 
Av. deth Pas 
d’Arró 

1.000 
No No No No 

Bàsic, nevades, 

sísmic 

En cas de sisma, i donat que no es podran allotjar els evacuats en edificis fins que se n´hagi comprovat el bon estat, així com perquè la població que acaba de sofrir un sisma no 

vol allotjar-se en edificis, s´estableix com a mesura particular per al risc sísmic habilitar el pàrquing central de Vielha com a àrea temporal on acollir els evacuats fins que aquests 

puguin retornar als seus habitatges o ser reallotjat a centres d´acollida permanents. 

Per establir el campament, caldrà sol·licitar recursos al Director del pla SISMICAT. 
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4.3. Voluntaris ocasionals 

En cas de ser necessaria l’organització de veïns i voluntaris per col·laborar en l’emergència, 

s’ha previst com a punts de reunió on convocar els voluntaris: 

 Sala Polivalent de Vielha. 

El responsable d’organitzar l’ajuda d’aquests voluntaris serà l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. 
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5. Document 5. Fitxes d’actuació 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 

TIPUS D’EMERGÈNCIA ALERTA EMERGÈNCIA 
Instruccions 

específiques 

General 

 

Rebre l’avís d’emergència i compilar tota la 

informació possible. 

 

Realitzar els avisos necessaris per tal d’activar 

l’ajuda externa, si escau: bombers, serveis 

sanitaris d’urgència, etc. 

Trucada al 112 i als 

serveis necessaris.  

(a més del 112 i sense 

excloure aquesta 

trucada, posteriorment 

també pot contactar 

amb bombers de la Val 

d’Aran ''''''''''''''''''''). 

En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha 

d’avisar als membres del Consell Assessor i el 

Gabinet d’Informació. 

- 

Verificar avís. Mantenir comunicació 

amb l’ajuda externa. 

- 

Activar el pla de comunicació amb aquest ordre 

de trucades: 

- 

1r CECAT 

2n Coordinador municipal d’emergències 

3r Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població 

4rt Cap del Grup local logístic i d’acollida 

5è Consell Assessor 

6è Gabinet d’Informació 

7è Representant municipal al Pla de la Generalitat 

que correspongui 

Es notifica l’alerta i si 

cal, es confirma 

després d’avaluar la 

situació. 

Notificació mitjançant 

trucada d’emergències. 

Notificació mitjançant 

trucada telefònica. 

Mantenir informat puntualment al coordinador 

municipal de l'emergència 

 

Comunicar el fi de l’emergència a totes les 

entitats notificades. 

Seguir el mateix ordre 

d’avisos al pla de 

comunicació. 
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FITXA D’ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

TIPUS D’EMERGÈNCIA ALERTA EMERGÈNCIA 
Instruccions 

específiques 

General 

 

Rebre l’avís d’emergència del CRA.  

Avisar a l’alcalde i mantenir el contacte. Trucar a l’alcalde, fer 

una valoració inicial i 

en cas d’activar-se el 

Pla, comunicar-ho al 

CECAT (''''''' ''''''' ''''''') i 

al CRA. 

Fer el seguiment de l’emergència i coordinar els 

diferents serveis municipals. 

Confirmar que s’ha avisat al 112. Verificar amb el CRA. 

Donar les ordres 

d’activació del grup 

local d’ordre i avisos a 

la població, Consell 

Assessor i Gabinet 

d’Informació. 

Donar les ordres 

d’activació de tots els 

grups d’emergència. 

Directament o a través 

del CRA. 

Coordinar l’execució de les accions per controlar 

l’emergència. 

Directament o a través 

del CRA. 

Confirmar que s’ha fet la notificació de 

l’emergència al CECAT. 

Directament o a través 

del CRA. 

Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d’activació. Amb el CECOPAL. 

Controlar les operacions de mitigació de 

l’emergència i d’informació. 

Confirmar la fi de l’emergència i la seva 

comunicació interna i externa. 

Directament o a través 

del CRA. 
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FITXA D’ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

 

Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal 

de l’Emergència. 

Activar el Pla municipal d'emergències. 

Decidir el canvi de nivell d’activació del Pla, si escau. 

Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d’Emergències a 

través del CRA. 

Prendre mesures preventives, si escau. 

Ordenar: 

 - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. 

 - Tasques d’evacuació i acollida. 

Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessaria. 

Desactivar el Pla Municipal- 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o 

mantenir-s'hi en comunicació. 

Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA 

AUTONÒMIC. 

Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA 

AUTONÒMIC. 
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FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Vetllar per la provisió d’avituallaments o altres recursos a petició de 

l’ALCALDE. 

En cas d’evacuacions: 

o Establir lloc d’acollida d’acord amb el nombre de persones a acollir i 

d’acord amb el CAP DE GRUP D’ORDRE I AVISOS i ALCALDE. 

o Donar instruccions al grup d’acollida perquè prepari l’espai. 

o Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. 

o Assegurar que es designa una persona per portar el registre de 

persones acollides. 

o Vetllar per si existeixen necessitats mediques o farmacèutiques en el 

lloc d’acollida i traslladar-ho al ALCALDE/DIRECTOR DEL PLA perquè ho 

gestioni o sol·liciti suport a través del 112. 

En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, 

comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL. 

Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals ( registre, assignar 

responsable,...). 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 
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FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Fer el seguiment de l’evolució de l’emergència 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, 

rutes d’avís,...) segons indicacions de l’ALCALDE. 

Establir controls d’accessos per impedir accés a persones no autoritzades o 

per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d’Esquadra. 

Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos 

d’Esquadra. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

 

 
 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si 

l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi. 

Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè 

d’Emergència, sobre l’emergència i facilitar-la a la població, als grups 

actuants o a d’altres administracions a través dels mitjans de comunicació. 

Ha de difondre les ordres, informació  i consells d’autoprotecció adequats a 

la població durant la situació de risc. 
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6. Document 6. Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos 

6.1. Directori telefònic 

6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
 

CARREC OPERATIU NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 

TELÈFON 

Director del Pla 

Titular 

''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' '''''''' 

Director del pla. 

Substitut 1r 

''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' 

'''''' ''''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Coordinador Municipal de 

l'Emergència.  

Titular 

''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' '''''''' 

Coordinador Municipal de 

l'Emergència. Substitut 1r 

'''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''  

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Cap del Grup Local d'Ordre i 

Avisos a la Població.  

Titular 

'''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' ''''''' 

Cap del Grup Local d'Ordre i 

Avisos a la Població.  

Substitut 1r 

''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' 

''''' '''''''''''' ''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' ''''''' 

Cap del Grup Local Logístic i 

d'Acollida.  

Titular 

'''''''''''''' '''''''''' ''''''''''' 

'''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' ''''''' 

Cap del Grup Local Logístic i 

d'Acollida. 

Substitut 1r 

'''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' 

''''' '''''''''''' ''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 

Cap del Gabinet d'Informació.  

Titular 

''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 

Cap del Gabinet d'Informació.  

Substitut 1r 

'''''''''' '''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

Representant Municipal al Pla 

Autonòmic (Procicat, Neucat,...).  

Titular 

''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

Representant Municipal al Pla 

Autonòmic (Procicat, Neucat,...).  

Substitut 1r 

''''''''''''' '''''''''' ''''''''''' 

'''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' '''''''' 
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Altres actuants que donaran suport a l’emergència són: 

Càrrec operatiu Nom Telèfon 

Responsable d'acollida '''''''''' ''''''''''''' ''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 

Coordinador dels voluntaris ocasionals. Titular ''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

Coordinador dels voluntaris ocasionals. Substitut 1r. '''''''''' '''''''''' ''''''''' 

''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' '''''''' 

Col·laboradors:  

“Associacion Volentaris d’Aran” 

''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''' 

Responsable d’avisos a la població ''''''' '''''''''' '''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

Vigilant municipal ''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

''''''''''''' 

'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' '''''''' 

Vigilant municipal '''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

Vigilant municipal '''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' '''''''' 

Vigilant municipal ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal ''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Vielha e Mijaran 21/5/2018 
   
 

73 

 

 

6.1.2. CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA. TELÈFONS BÀSICS 

 

Organizació Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 

EMERGÈNCIES GENERALS '''''''''' '' '' 

POMPIÈRS / BOMBERS '''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' ''' 

EMERGÈNCIES SANITÀRIES ''''''''' '' ''' 

MOSSOS D'ESQUADRA ''''''''' '' ''' 

GUÀRDIA CIVIL '''''''''' ''' '' 

POLICIA NACIONAL '''''''' ''' '' 

CECAT '''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' 

CECAT. GABINET DE PREMSA ''''''''' '''''''''' '''''''''' '' '' 

AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN (CECOPAL) ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''' '' 

CAP VIELHA ''''''''' '''''''''' '''''''''' ''' '' 

SERVICI ARANÉS DERA SALUT '''''''''' ''''''''' '''''''''  '' ''' 

CONSELH GENERAU D'ARAN '''''''' '''''''''' '''''''''' ''' ''' 
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6.1.3. ELEMENTS VULNERABLES 
En color groc s'indiquen els elements que requereixen un avís prioritari perquè els ocupants no són autosuficients en 

l'evacuació/confinament. 

 

LOCALITZACIÓ NOM RISCOS DADES DE CONTACTE 

Codi utmx utmy SOC Nom element vulnerable ba
si

c 

In
un

da
ci

on
s 

ne
va

de
s 

al
la

us
 

In
ce

nd
is

 fo
re

st
al

s 

si
sm

es
 

Responsable Càrrec Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 

EV-01 322955 4738403 15AC08 

Refugi Forestau deth Saut 
deth Pish Sí Sí Sí Sí Sí Sí '' '' 

''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 
''''''' '''''''''''''''''''''' '' '' '' 

EV-02 316576 4734196 14AD02 

Nucli urbà d’Arròs i Pont 
d’Arròs Sí Sí Sí No No Sí '''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '' 

''''''''''''''' '' 
'''''''''' 
''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-03 315252 4734003 14AD01 Càmping Artigané Sí Sí Sí No Sí No '' '' ''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''' 
'''''''''''' 
'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-04 318057 4734032 14AD04 Nucli urbà de Vila Sí No Sí No No Sí 

''''''''''''' '''''' 
''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '' ''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-05 316714 4733920 14AD07 Càmping Verneda Sí Sí Sí No Sí No 
  

''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' 
'''''''''''' 
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-06 319088 4733445 14AD10 Nucli urbà de Montcorbau Sí No Sí No No Sí ''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '' 
''''''''''''''''''''''''
' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-07 318128 4733431 14AD09 Nucli urbà d’Aubèrt Sí Sí Sí No No Sí '''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-08 318133 4733340 14AD09 Escòla eth Roser Sí No Sí No No No '' '' ''''' ''''''' '''''''''''' ''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-09 318882 4733079 14AD09 Nucli urbà de Betlan Sí No Sí No No Sí '''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-10 319725 4732854 14AD15 Nucli urbà de Mont Sí No Sí No No Sí '''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-11 319949 4732323 14AD15 Nucli urbà de Vilac Sí No Sí No No Sí '''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-12 317649 4731557 14AD18 

Refugi Forestau dera 
Bassa d'Oles Sí Sí Sí No Sí Sí '' '' 

''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' 
'''''''' '''''''''''''''''''''' '' '' '' 

EV-13 319663 4731460 14AD20 Comissaria Mossos Sí Sí Sí No No No '' '' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' 
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LOCALITZACIÓ NOM RISCOS DADES DE CONTACTE 

Codi utmx utmy SOC Nom element vulnerable ba
si

c 

In
un

da
ci

on
s 

ne
va

de
s 

al
la

us
 

In
ce

nd
is

 fo
re

st
al

s 

si
sm

es
 

Responsable Càrrec Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 
d'Esquadra 

EV-14 319625 4731086 14AD20 Benzinera Repsol Mijaran Sí Sí No No No No '''''''''''' '' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-15 318998 4730880 14AD24 Nucli urbà de Gausac Sí No Sí No No No ''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-16 319606 4730833 14AD25 

Subestació elèctrica de 
Vielha Sí Sí Sí No Sí Sí 

'''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' '' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-17 319567 4730743 14AD25 Pompièrs-Bombers Sí Sí Sí No No No '' '' ''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' 

EV-18 319619 4730706 14AD25 Escola d'Equitació Sí Sí Sí No No No '' '' '''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' 

EV-19 318587 4730588 14AD24 Nucli urbà de Casau Sí No Sí Sí No No '''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-20 319410 4730528 14AD25 Camp de Fotbòl Sí Sí No No No No '' '' '' ''''''''''''''' '' '' 

EV-21 319403 4730327 14AD25 Cinema de Vielha Sí Sí No No No No '' '' 
''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' 
'''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' '' '' 

EV-22 319665 4730288 14AD25 

Escòla Mairau "Era 
Cunhera" Sí Sí Sí No No Sí '' '' ''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-23 319138 4730262 14AD25 Caserna Guàrdia Civil Sí No Sí No No No '' '' ''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''' 

EV-24 319308 4730467 14AD25 

Nucli urbà de Vielha e 
Mijaran Sí Sí Sí No No No ''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-25 319548 4730211 14AD25 Sala polivalent de Vielha Sí Sí No No No No '''''''''''''''' ''''''''''''''' '' '''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-26 319500 4730178 14AD25 Conselh General d’Aran Sí Sí No No No Sí 
 

'' '''''''' '''''''''' '''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-27 319197 4730157 14AD25 Escòla d'Adults Sí No No No No No '' '' '''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-28 319604 4730102 14AD25 Espitau dera Val d'Aran Sí Sí Sí No No Sí ''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' '' ''''' '''''''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' 

EV-29 319456 4730069 14AD25 Ajuntament de Vielha Sí Sí Sí No No No 
 

'' 
 

''''''''''''''' 
 

 

EV-30 319246 4730065 14AD25 Benzinera Repsol Vielha Sí No No No No No ''''''''''''' '' 
'''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' 
'''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-31 319577 4730056 14AD25 

Residència de la Gent 
Gran Sí Sí Sí No No Sí '''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' '' ''''''' ''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' 
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LOCALITZACIÓ NOM RISCOS DADES DE CONTACTE 

Codi utmx utmy SOC Nom element vulnerable ba
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Responsable Càrrec Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 

EV-32 320041 4729942 15AE01 Palai d'Espòrts Sí Sí No No No No '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 
 

''''''' '''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-33 319957 4729973 14AE05 Palai de Gèu Sí Sí No No No No ''''''''''' '''''''''' '''''''''''''' 
 

'''''''' '''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' 

EV-34 319554 4729956 14AE05 

Casal deth jubilat Sant 
Miquel-CiberAula Sí No No No No No '' '' '''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-35 319959 4730006 14AD25 

Bibliotèca General de 
Vielha Sí Sí No No No No '' '' '''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-36 320044 4729814 15AE01 IES Aran Sí Sí Sí No No Sí 

''''''''''' '''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '' ''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 
 '' 

EV-37 319770 4729808 14AE05 Escòla de Música Sí No No No No Sí '' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-38 320065 4729749 15AE01 CEIP Garona Sí Sí Sí No No Sí '''''''''''''' '''''''''''' '' '''''''' ''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-39 322620 4729828 15AE03 Nucli urbà de Casarilh Sí Sí Sí Sí No No '''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-40 320016 4729692 15AE01 Benzinera Petrocat Sí No No No No No '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' '''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-41 320505 4729463 15AE01 Nucli urbà de Betren Sí Sí Sí No No No ''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-42 321917 4729653 15AE02 Nucli urbà d’Escunhau Sí Sí Sí No No No ''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-43 312146 4727620 13AE13 

Refugi Forestau deth Plan 
dera Artiga de Lin Sí Sí Sí No Sí Sí '' '' 

''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''' 
'''''''''''''''''''' '' '' '' 

EV-44 317617 4727001 14AE13 

Centre de Transferència 
d'Escombreries Sí No No Sí Sí No 

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''' '' '''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''' ''''''' 
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-45 317237 4724243 14AF03 Túnel de Vielha Sí No Sí No No Sí '' '' 
'''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' 
''''''''''''''''''''' 

''''''''''''' ''''''' 
''''''''''''' 

 
'' 

EV-46 312881 4721998 13AF18 Refugi de Molières Sí No Sí Sí No Sí '' '' 
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' 
'''''''' '''''''''''''''''''''' '' '' '' 

EV-47 316670 4721742 14AF17 

Alberg de Sant Nicolau - Er 
Espitau de Vielha Sí Sí Sí No No Sí '''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' 

''''''''''''' ''''''''' 
'''''''' ''''''''''''' 
'''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-48 317013 4720214 14AF23 

Refugi Forestau de 
Conangles Sí Sí Sí Sí Sí Sí ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''' ''''''''''''''' ''''''' ''''''''' 

'''''''''''' 
''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 
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LOCALITZACIÓ NOM RISCOS DADES DE CONTACTE 
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Responsable Càrrec Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 
''''''''''''''' ''''' 
'''''''''''''''' 

EV-49 319467 4730766 14AD25 

Associació de 
Discapacitats Psíquics 
d’Aran (Talhèr 
ocupacionau discapacitats 
ADDA) Sí Sí Sí No No Sí ''''''''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''' 
''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''
' 

EV-50 322302 4729739 15AE03 
Església Sant Tomàs 
(Casarilh) No No No No No Sí 

'''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''' 
'''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''' '''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' 

'' 

EV-51 319493 4730458 14AD25 Hotel Acevi-Val d'Aran No Sí No No No Sí '' '' 

''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''' 
''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-52 319461 4730400 14AD25 Hotel Eth Solan No Sí No No No Sí '' '' 

'''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-53 319212 4730382 14AD25 Hotel Vielha No No No No No Sí '' '' '''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-54 319173 4730310 14AD25 Aparthotel Irissa No No No No No Sí '' '' '''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''' '''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-55 320237 4729469 15AE01 Hotel Tuca No No No No No Sí '' '' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-56 319669 4729877 14AE05 Hotel Delvalle No No No No No Sí '' '' 

'''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' 
'''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-57 319127 4730201 14AD25 Aula de Salut No No No No No Sí '' '' '''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' '' '' 

EV-58 319395 4730106 14AD25 Hotel Orla No Sí No No No Sí '' '' ''''''''' ''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-59 319377 4730116 14AD25 Hotel Aran No Sí No No No Sí '' '' ''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-60 319359 4730127 14AD25 Hotel Urugallo No Sí No No No Sí '' '' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-61 319834 4729902 14AE05 Hotel Sol Melià No Sí No No No Sí '' '' ''''''' ''''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-62 319481 4729995 14AE05 
Església Sant Miquèu 
(Vielha) No No No No No Sí 

''''''''''''' ''''''' '''' '''''''' 
''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 
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LOCALITZACIÓ NOM RISCOS DADES DE CONTACTE 
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Responsable Càrrec Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 

EV-63 319408 4729820 14AE05 
Torre telecomunicacions 
de Vielha No No No No No Sí '' ''    '' 

EV-64 320351 4729588 15AE01 
Església Sant Sernilh 
(Betrén) No No No No No Sí 

''''''''''''' ''''''' '''' ''''''''' 
''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-65 320504 4729567 15AE01 
Església Sant Estèue 
(Betrén) No No No No No Sí 

''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''' 
'''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''' '''''''' '''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' '' 

EV-66 318982 4729730 14AE04 Parador Nacional de Vielha No No No No No Sí '' '' '''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-67 319950 4729850 14AE05 Aparthotel La Vall Blanca No Sí No No No Sí '' '' 

 
'''''' '''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-68 319797 4730058 14AD25 
Aparthotel Refugi deth 
Aran No Sí No No No Sí '' '' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-69 319409 4730063 14AD25 Hotel Baricauba No Sí No No No Sí '' '' '''''''''''' '''''''''''''''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-70 319421 4729987 14AE05 Hotel Ribaeta No Sí No No No No '' '' ''''' '''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-71 319481 4730193 14AD25 Hotel Fonfreda No Sí No No No Sí '' '' 

'''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' 
''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-72 319450 4730189 14AD25 Hotel Albares No Sí No No No No '' '' 

''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''' 
''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-73 319415 4730233 14AD25 Hotel Anglada No Sí No No No No '' '' ''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''  

EV-74 319337 4729976 14AE05 Museu dera Val d'Aran No Sí No No No No 

'''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' 
''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' 

EV-75 316854 4734116 14AD02 
Església Santa Eulària 
(Arròs) No No No No No Sí 

''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''' 
'''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' 

''''' ''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''  '' 

EV-76 316279 4734162 14AD02 Hotel Peña No Sí No No No No '' '' '''''''''''' ''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '' 
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Responsable Càrrec Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 

EV-77 316145 4734160 14AD02 Hotel Barradós No Sí No No No No '' '' ''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-78 317958 4733544 14AD08 
Església Sant Martin 
(Aubert) No No No No No Sí 

'''''''''''''''' ''''''' '''' ''''''''' 
'''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-79 318071 4733321 14AD09 
Església Mair de Diu deth 
Ròser (Aubert) No No No No No Sí 

''''''''''''''' ''''''' '''' ''''''''' 
''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' '' 

EV-80 317990 4733961 14AD08 Església Sant Peir (Vilà) No No No No No Sí 

''''''''''''' ''''''' '''' ''''''''' 
'''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' '''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-81 319050 4733340 14AD10 
Església Sant Miquèu 
(Vilà) No No No No No Sí 

'''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''' 
'''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' 
'''''''''''''''''''''''' '' 

EV-82 318738 4733024 14AD09 Església Sant Peir (Betlan) No No No No No Sí 

'''''''''''''''' '''''' ''''' ''''''''' 
''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-83 319697 4732285 14AD15 Església Sant Feliu (Vilac) No No No No No Sí 

''''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''' 
'''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-84 319478 4732919 14AD15 Església Sant Pau (Mont) No No No No No Sí 

'''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''' 
''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' ''''' '''''' '''''''''''' ''''''''' '''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-85 319193 4730708 14AD25 
Església Sant Martin 
(Gausac) No No No No No Sí 

'''''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''' 
'''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-86 318719 4730595 14AD24 
Església Sant Andrèu 
(Casau) No No No No No Sí 

''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''' 
''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' '' 

EV-87 321860 4729427 15AE02 
Església Sant Peir 
(Escunhau) No No No No No Sí 

'''''''''''''' '''''' ''''' '''''''''' 
'''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' ''''' ''''' ''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' '' 
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Responsable Càrrec Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 

EV-88 318225 4733901 14AD09 
Església Sant Estèue 
(Montcorbau) No No No No No Sí 

'''''''''''''''' '''''' ''''' ''''''''' 
'''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' ''''' '''''' '''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
'' '''''''''''''''''''''''''''' '' 
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6.1.4. COMPOSICIÓ DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES 

 
EMD d’ARRÒS e VILA 
NIF P2503700C 
Alcalde-Pedani JUAN JOSÉ GRIJALBA ESCALONA 
Telef.  
 
EMD D’AUBÈRT 
NIF P2506600B 
Alcalde-Pedani LEOPOLDO BONILLO GRANADOS 
Telef.  
 
EMD BETREN 
NIF P2500042C 
Alcalde-Pedani FRANCISCO FAURE MARTIN 
Telef. 
 
EMD CASAU 
NIF P2500043A 
Alcalde-Pedani JOAN BERDIÉ PEGUERA 
Telef.  
 
EMD ESCUNHAU e CASARILH 
NIF P2510100G 
Alcalde-Pedani JOSÉ Mª VERGES MOGA 
Telef.  
 
EMD de GAUSAC  
NIF P2512500F 
Alcalde-Pedani JESÚS ORDOÑEZ JAQUET 
Telef. 
 
EMD VILAC 
NIF P2530500D 
Alcalde-Pedani JUAN LUIS RAMOS RUIZ 
Telef.  
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6.1.5. MUNICIPIS VEÏNS 

 

Municipi Situació Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Ajuntament de Canejan Nord Av. del Port de la Bonaigua, 9 Canejan '''''''' '''''''' ''''''''' '' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Ajuntament de Naut Aran 
Est 

Balmes, 2 
Salardú 

'''''''''' ''''''''' 
''''''''' 

'' '' '''''''''' ''''''''' 
''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Ajuntament de Vilaller 
Sud 

St. Climent, 3 
Vilaller 

'''''''' '''''''''' 
'''''''''' 

'' '' '''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Ajuntament de Montanuy Sud Pl. Ayuntamiento, s/n Montanuy '''''''' '''''''' '''''''' '' '' ''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Ajuntament de Benasc 
Sud 

Pl. Ayuntamiento, 1 
Benasc 

''''''''' '''''''''' 
''''''''' 

'' '' '''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Ajuntament de Es Bòrdes Oest Entecada, 2 Es Bòrdes ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Ajuntament de Vilamòs 
Oest 

Casa Consistorial 
Vilamòs 

''''''''' '''''''''' 
'''''''''' 

'' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

6.1.6. BOMBERS, ORDRE PÚBLIC I PROTECCIÓ CIVIL 

 

Dependència Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Bombers / Pompières. Parc de Vielha e Mitjaran Carretera de França, s/n Vielha e Mitjaran '''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' 

Bombers / Pompières. Parc de Voluntaris de Bossost Plaça de l'Esglèsia, 2 Bossost ''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' '' '' '' 

Bombers / Pompières. Parc Voluntaris de Les  C. Païsses, 1 Les ''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' 

CECAT. CENTRAL Pg. Sant Joan, 45 Barcelona ''''''''' '''''''' '''''''''' '' '' '''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Mossos d’Esquadra. Comissaria Vielha Carretera N-230, pk. 164,5 Vielha e Mitjaran '''''''''' '''''''' '''''''''' '' '' '''''''' '''''''' ''''''''' '' 

Mossos d’Esquadra. Comissaria Pont de Suert Av. De Vistoriano Muñoz, s/n El Pont de Suert ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '''''''''' '''''''''' 
''''''''' 

'' 

Agents Rurals. Control Catalunya. Avisos 24h Finca Torreferrussa Santa Perpètua de 
Mogoda 

'''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '''''''' ''''''''' '''''''' '' 

Centre de Predicció d'Allaus de la Vall d'Aran. Conselh Generau d'Aran Passeig de la Llibertat, 16 Vielha ''''''''' ''''''''' '''''''''' '' '' ''  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Guàrdia Civil. Caserna de Vielha e Mitjaran - Vielha '''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' 

Guàrdia Civil. Caserna Salardú. - Salardú '''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' 

Guàrdia Civil. Caserrna Bossost - Bossost '''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' 

Policia Nacional. Prefectura Les - Les '''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' 
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6.1.7. SERVEIS SANITARIS 

 

Nom Tipus de servei Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

SEM Servei d'emergències mèdiques Ambulàncies '' '' '''''''''' '' '' '' '' 

TESVA Transport sanitari '' '' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Servici Aranés dera Salut - '' ''''''''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Atenció a l'Usuari. Servei Català de la Salut Altres '' '' '''''''' '''''''' '''''''' '' '' '' '' 

CatSalut Respon. Servei Català de la Salut Altres '' '' ''''''''' '' '' '' '' 

Centre d'Atenció Primària de Vielha e Mijaran  CAP ''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

'''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' '' 

Almansa Bossòst Farmàcia '' '''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' 
''''''''' 

'' '' '' '' 

Almansa Les Farmàcia '' '''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' 

Català Farmàcia ''''''' ''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

'' '' '' '' 

Es Bòrdes Farmàcia '' ''''''' '''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Farmàcia de guàrdia. Pàgina web del Cololegi de 
Farmacèutics de Lleida: www.coflleida.cat 

Farmàcia '''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''' ''''''' 
''''''''''''''' 

''''''''''''''' '' '' '' '' '' 

Farmaciola Català Farmàcia ''''''''' ''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' '' '' '' '' 

Palà Vielha Farmàcia ''''' '''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Hospital de Vielha Hospital ''''' '''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' '''''''''' '''''''' 
'''''''''' 

''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' 

Hospital Santa Maria Hospital ''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' 
''''''''' 

'' '' '' '' 

Hospital Universitari Arnau de Vilanova Hospital ''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' 

Hospital Vall d'Hebron. Unitat de Cremats Hospital '''''''' '''''' '''' ''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

''''''''' ''''''''' '''''''' '' '' '' 
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6.1.8. SERVEIS DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 

Administració Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' '' '' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' 

Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Delegació de Lleida '''''''' ''''''''' '''''' '''' ''''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' ''''''''' '''''''''' '''''''' '' 

Conselh Generau d'Aran '''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Cos d’Agents 
Rurals Forestals 

''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''' ''''''''' ''''' 
''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' 
'''''''' ''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' 
''''' ''''''''''''''''''''''  '''''''' '''''' 

'''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

'' '' '' '' 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Serveis 
Territorials de Lleida 

'''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''' ''''''' 
''''''' 

'' '' ''''''''' ''''''' ''''''' 
''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Serveis 
Territorials a l'Alt Pirineu i Aran. Oficina de la Vall d'Aran 

''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '' '' '''''''' '''''''''' ''''''''' '' 

Departament de la Presidència. Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran 

'''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' '' '' ''''''''' '''''''''' ''''''''' '' 

Departament de Presidència. Delegació del Govern a Lleida ''''''''''''' ''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''' 
''''' 

'' '' '''''''''' ''''''''' '''''''''  

Departament de Territori i Sostenibilitat ''''''''''''''''''''''''  ''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''' '' ''''''''' '''''''''' ''''''''' '' 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència Catalana de l'Aigua '''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència Catalana de l'Aigua. 
Delegació de Lleida 

''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General d'Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre 

'''''''' ''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' ''''''''' ''''''''' '''''''''' '' 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei Territorial de Carreteres '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' '' '' ''''''''' ''''''''' '''''''' '' 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei Meteorològic de Catalunya ''''' ''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Departament d'Interior ''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Departament d'Interior. Direcció General de Protecció Civil ''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Departament d'Interior. Servei Català de Trànsit '''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Departament d'Interior. Serveis Territorials de Lleida '''''' ''''''' '''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' 
'''''''''' 

'' '' ''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Departament d'Interior. Serveis Territorials d'Interior a Alt Pirineu i Aran ''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Diputació de Lleida ''''' '''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Diputació de Lleida. Vies i Obres ''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Subdelegació del Govern Central a Lleida '''''''' '''''' '''' ''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''''' '' '' '' '' 

Inrformació estat de les carreteres catalanes '' '' ''''''''' '' '' '' '' 
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6.1.9. SERVEIS BÀSICS I SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 

 

Nom Tipus de servei Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Ajuntament de Vielha e Mijaran Aigua '''''' ''''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '' '''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''' 

Aran Oil Combustible '' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''  
''''''''' 

'' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Estació de servei Boya Combustible '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Estació de servei de Vielha Combustible '' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' '' '' '' '' 

Estació de servei E. S. Naut Aran Combustible '' ''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' ''''''''' '''''''''' '''''''' '' 

Estació de servei Mijaran Combustible '' '''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Estació de servei Petrocat Combustible ''''''' '''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' 
'''''''' 

''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' 

Estació de servei Petrocat Combustible '' '''''''''''''' '''''''''' '''''''' 
'''''''''' 

'' '' '' '' 

Estació de servei Viella Combustible '' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' '' '' '' '' 

Estació de servei Vilamòs Combustible '' ''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '' '' '' '' 

Pectrocat Combustible '' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' 
''''''''' 

'' '' '' 

Electricitat. Central d'avisos Companyia ENDESA Electricitat '' '''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' 

ENDESA. Director de zona Electricitat '' ''''''''''''' ''''''''' '''''''''' 
''''''''' 

''''''''' '''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''''' 
''''''''' 

'' '' 

ENDESA. Vielha Electricitat '' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Conselh Generau Aran Escombraries '''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''''' '' '' '' '' 

Gas Natural Gas '' '' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' 

REPSOL BUTÀ Gas '' '' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Repsol Butano Gas '' '' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Informació general Telèfon '' '' ''''''''' '''''' ''''''''' ''''' ''''''''' '''''' '' '' 

Jazztel Telèfon '' '' '''''''''' '''' '' '' '' '' 

Movistar Telèfon '' ''  '''' ''''''''''   ''''''''' '' '' '' 

Orange Telèfon '' '' ''''''''' ''' '' '' '' '' 

Telefònica. Atenció al client Telèfon '' '' '''''''''' ''' '' '' '' '' 
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Nom Tipus de servei Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Telefònica. Avaries Telèfon '' '' '''''''' '''' '' '' '' '' 

Vodafone Telèfon '' '' '''''''''' ''' '' '' '' '' 

Diputació de Lleida. Vies i Obres Distribuïdora de Potassa '''''' '''''''''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' '' '' '' '' 
Iberpotash, SA Distribuïdora de Potassa '' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' 

''''''''' 
'' '' '' '' 

Iberpotash, SA Distribuïdora de Potassa '' '''''''''''' '''''''''' '''''''''' 
''''''''' 

'''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' 

Joan Carles Lasheras Distribuïdora de Potassa (en Bigbag) '' ''''''''''''''''''''' '''''' ''''' '''''' ''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

'' '' '' '' 

Funeraria Pardo Serveis funeraris '''''' '''''''' ''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

6.1.10. ASSOCIACIONS 

 

Organitzacio Tipus treball Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Societat de Caça i Pesca Val 
d'Aran 

Guia,... ''''''''' '''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Associació voluntaris socials Col�laboració amb 
el Grup Local de 
Logístic i d’acollida 

'' '''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''' '' '' '' '' 

 

6.1.11. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

Nom Tipus mitjà Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Tot Aran - '''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '''''''' '''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Agència ACN Agència de notícies '' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' 

Agència EFE Agència de notícies '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Europa Press Agència de notícies ''''''' '''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' ''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Diari La Manyana Diari ''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

'' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Diari Segre Diari '''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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Nom Tipus mitjà Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

El Mundo (Catalunya) Diari '''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '''''''''' ''''''''' 
''''''''' 

'' 

El País Diari '''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' ''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

El Periódico de Catalunya Diari '''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

La Vanguàrdia Diari '''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '''''''''' '''''''''' 
'''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Cadena SER-Ràdio Lleida Ràdio ''''''''' '''''''''''''''''' '''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Catalunya Informació Ràdio '' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '' '' 

Catalunya Radio Ràdio '''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '' '' 

Catalunya Ràdio Ràdio '''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Catalunya Ràdio Ràdio ''''''''''' ''''''' '''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

COM Radio Ràdio '''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' ''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Gum FM Ràdio '''''''' '''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' ''''''''' '''''''' '''''''''' '' 

Ona Catalana Lleida-Radio Pallars Ràdio '' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

RAC 1 Ràdio '' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '''''''' '''''''' ''''''''' '' 

RAC 1 Ràdio '' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Radio Aran Ràdio ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '' '' 

Ràdio Aran Ràdio '' '''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '' '' 

RNE Ràdio 1, Ràdio 4, Ràdio 5 Ràdio ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' 

Antena 3 Televisió '''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''' ''''''''''' 
''''''''''''''''''' 

'''''''''' ''''''''''  '' '' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

La Sexta Televisió '' ''''''''''''''''''''''' '''''' 
'''''''''''''''''''''''' 

'''''''''' ''''''''''  '' '' '' '' 

Tele 5 Televisió ''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''''' ''''''''''' ''''''''''' 
''''''''''''''''''''' 

'''''''''' ''''''''''  '''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' 
''''''''' 

'' 

TV3 Televisió '''''''''''' ''''' '''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' ''''''''' '''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

TV3 Televisió ''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''' '''''''' ''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' 

TVE Catalunya Televisió '''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''' ''''''' 
'''''''''''''''' 

''''''''' ''''''''' '''''''' '' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

TVE Catalunya Televisió ''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Ràdio i Televisió d'Andorra S.A. Televisió I ràdio ''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''' ''''' ''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''''  '' '' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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6.2. Catàleg de mitjans i recursos 

 

6.2.1. CENTRES D’ACOLLIDA 

 

Nom Tipus 
d'establiment 

Titularitat Capacitat 
d’acollida 

Encarregat Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 

Palais de Gèu (CA-01) Pavelló 
poliesportiu 

Municipal 600 ''  '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' '' 

Sala Polivalent de Vielha (CA-
02) 

Sala  Municipal 300 '''''''''''''''' ''''''''''''''''''  ''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''''' ''  '' 

IES Aran (CA-03) IES Municipal 400 '''''''''' '''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' 

 '''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' 

CEIP Garona (CA-04) CEIP Municipal 500 '''''''''''''''' '''''''''''''   ''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' 

Palais d’Espòrts (CA-05) Pavelló 
poliesportiu 

Municipal 500 ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''  '''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' '' '' 

 

6.2.2. CENTRES DE RECEPCIÓ TEMPORALS 

 

Nom 
Tipus d'establiment Titularitat Capacitat d’acollida '''''''''''''''''''''''''' 

Localitat 
''''''''''''''''''' 

Sala Social d’Arrós (CR-01) 
Casal Social Municipal 50 '''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

Arrós 
''''''''' '''''''''' ''''''''' 

Sala Social d’Escunhau (CR-02) 
Casal Social Municipal 50 '''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' 

Escunhau 
'''''''' ''''''''' ''''''''' 

Sala Social de Aubèrt (CR-03) 
Casal Social Municipal 25 '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

Aubèrt 
''''''''' '''''''' ''''''''' 

Sala Social de Betlan (CR-04) 
Casal Social Municipal 25 ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

Betlan 
''''''''' '''''''' '''''''' 
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Sala Social de Betren (CR-05) 
Casal Social Municipal 50 ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' 

Betren 
''''''''' '''''''' '''''''''' 

Sala Social de Casarilh (CR-06) 
Casal Social Municipal 25 ''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

Casarilh 
'''''''''' '''''''' ''''''''' 

Sala Social de Casau (CR-07) 
Casal Social Municipal 25 '''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

Casau 
'''''''' '''''''' '''''''''' 

Sala Social de Gausach (CR-08) 
Casal Social Municipal 50 ''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

Gausach  
''''''''' '''''''''' ''''''''' 

Sala Social de Mont (CR-09) 
Casal Social Municipal 40 ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

Mont 
''''''''' ''''''''' '''''''''' 

Sala Social de Montcorbau (CR-10) 
Casal Social Municipal 25 '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' 

Montcorbau 
'''''''' '''''''' ''''''''' 

Sala Social de Vila (CR-11) 
Casal Social Municipal 25 '''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

Vila 
'''''''''' ''''''''' '''''''''' 

Sala Social de Vilac (2 sales) (CR-12) 
Casal Social Municipal 75 '''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' 

Vilac 
'''''''' ''''''''' ''''''''' 

 

6.2.3. HOSTELERIA 

 

Nom Tipus d'establiment Titularitat Capacitat 
d’acollida 

Encarregat Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Correu-e 

ACTUR Apartamentos Turísticos Apartament turístic Privada  - - '' ''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
Apartaments Serrano Apartament turístic Privada  -  - '''''' ''''''''''''' '''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Apartaments Ruraus Sambeat Apartament turístic Privada  -  - ''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' '''''''' 

'''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Montplay Servei Gestió Immobiliària Apartament turístic Privada  -  - '' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' '' 
Hotel Hipic Hotel 1 estrella Privada  -  - ''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hg Ribaeta Hotel 2 estrelles Privada  -  - '''''' ''''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''''' 

'''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Hotel Anglada Hotel 2 estrelles Privada  -  - ''''' ''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '' '' 
Hotel Delavall Hotel 2 estrelles Privada  -  - '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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Nom Tipus d'establiment Titularitat Capacitat 
d’acollida 

Encarregat Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Correu-e 

Hotel El Ciervo Hotel 2 estrelles Privada 45 '' ''''''''''''''' '''''' ''''''''' ''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel La Bonaigua Hotel 2 estrelles Privada - '' ''''''' '''''''''' '''''''''''''''''' ''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Marvel Beret Hotel 3 estrelles Privada  - '' ''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' '''' '''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Òrla Hotel 2 estrelles Privada 47  - ''''''''''' ''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Pirene Hotel 2 estrelles Privada   -  - '''''''''''' '''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Urogallo Hotel 2 estrelles Privada 73  - '''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Albares Hotel 3 estrelles Privada 36  - '''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Aran La Abuela Hotel 3 estrelles Privada   -  - ''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Eth Pomèr Hotel 3 estrelles Privada 70  - ''''''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Eth Solan Hotel 3 estrelles Privada 80  - ''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Fonfreda Hotel 3 estrelles Privada 65  - '''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Husa Riu Nere Hotel 3 estrelles Privada   -  - ''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Turrull Hotel 3 estrelles Privada 70  - '''''''''''''''' '''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Iori Hotel Hotel 3 estrelles Privada   -  - '''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''' '''' '''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Acevi Val D'aran Hotel 4 estrelles Privada   -  - ''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Sol Melià Vielha Hotel 4 estrelles Privada 230  - '''''' '''''''''''''' '''' ''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Parador De Vielha Hotel 4 estrelles Privada 240  - ''''''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Pensió Puig Pensió 1 estrella Privada   -  - ''''''''''''''' ''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''''' '' '''' 

Hostal Pradets Pensió 2 estrelles Privada 52  - '''''' '''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Ostau D'Óc Pensió 2 estrelles Privada 30  - '''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Pensió Casa Vicenta Pensió 2 estrelles Privada   -  - '''''''''''''' ''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''' 

Refugi Conangles Refugi Privada  -  - '' ''''''''''''''' ''''''''''''' ''  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Refugi Sant Nicolau Refugi Privada   -  - '''''''''''' '''''''' '''''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''' 
Aparthotel Irissa Aparthotel Privada 36  - '''''' ''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''' 
Aparthotel La Vall Blanca Aparthotel Privada  -  - ''''' '''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Aparthotel Nouvielha Aparthotel Privada  -  - '''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Aparthotel Eth Palai Aparthotel Privada  -  - ''''''''' '''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''' 
Aparthotel Y Spa Eth Refugi D'aran Aparthotel Privada  -  - ''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Casa Rural Guillamon Casa de poble 

compartida 
Privada  -  - ''''' '''''''''''' ''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '''' '''' 

Casa Lola Casa de poble 
compartida 

Privada 21  - '' ''''''''''''' ''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Hosteria Eth 9 d'Aubert Pensió 2 estrelles Privada 33  - ''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''' ''' '''' 
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Nom Tipus d'establiment Titularitat Capacitat 
d’acollida 

Encarregat Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Correu-e 

Ostau Era Nheuada Pensió 2 estrelles Privada 15  - ''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '''' '''' 

Casa Daniel Casa de poble 
compartida 

Privada  -  - ''''''' ''''''''''' ''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' '''' '''' 

Hosteria Dedieu Hotal Privada  -  - '''''''''''' '''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '''' '''' 

Hotel Peña Hotel 3 estrelles Privada  -  - ''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Varradòs Hotel 1 estrella Privada 20  - ''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''' '''' 
Eth Hotelet De Betlan Hotel 2 estrelles Privada   -  - ''''''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Tierras De Aran Hotel 3 estrelles Privada 40  - ''''''''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Çò De Pierra Hotel 3 estrelles Privada   -  - ''''' ''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Vital Beret Hotel 3 estrelles Privada 60  - '''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' '''' '' 
Hotel Husa Tuca Hotel 4 estrelles Privada 227  - '''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hostal Malida Pensió 2 estrelles Privada 72  - '''''' ''''''''''' '''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Ostau Era Verneda Pensió 2 estrelles Privada  -  - '''''' ''''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Casa Cuny Casa del poble 

compartida 
Privada  -  - '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '' '' 

Hotel Es Pletieus Hotel 2 estrelles Privada  -  - ''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hotel Casa Estampa Hotel 3 estrelles Privada  -  - ''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Ostau Castiero Pensió 2 estrelles Privada  -  - ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Hostal Ballarin Hostal Privada  -  - '''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' '' 
Casa Ramon De Baish Casa del poble 

independiente 
Privada 15  - ''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Casa Jansú Casa del poble 
compartida 

Privada  -  - '''''' ''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Fonda Eth Petit Pensió Privada 14  - ''''' ''''''''' ''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Apartaments Neu De Gausac Apartament turístic Privada  -  - ''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Casa Puig Casa del poble 

compartida 
Privada  -  - '''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Casa Curbelies Casa del poble 
compartida 

Privada 13  - '''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Apartaments Ruraus Casa Magràs Apartament turístic Privada   -  - ''''' ''''''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''''' '' '' 

Casa Pedebaile Pensió 2 estrelles Privada 14  - ''''''' '''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''' ''''''''''''' '' '' 
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6.2.4. TRANSPORT DE PERSONES 

 

Nom Tipus de servei Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Alsa Autocar ''''''  '''''''''''''''''' '''''''''''' ''''' ''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' 

Alzina Graells Autocar '' '' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Autocars Vall d'Aran Autocar '''''' '''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

A.A. Taxis hermanos Gallardo Taxi '''''''''' '''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' 
'''''''''' 

'' '' '' '' 

Jorge Ramos Ates Taxi '''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' 
''''''''' 

'' '' '' '' 

Taxi Ángel Taxi ''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' 
'''''''''' 

'' '' '' '' 

Taxi Óscar Nart Moga Taxi '''''''' ''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Taxi Cardona Taxi '' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Taxi Javier Belmonte Taxi ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Taxi Javier Martinez Taxi '' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Taxi Joan Berdiè Taxi '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Taxi Joan Manel Paba España Taxi '' '''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' '' '' '' '' 

Taxi Val d’Aran Taxi ''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Taxis Fulgencio Dedieu Taxi '''''''''''''' '''''''''''''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Verges Taxi Taxi '''''' '''''''''''' '''''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Taxi de muntanya Vall d'Aran Taxi Montanha '' '' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' 
''''''''' 

'' '' 
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6.2.5. QUEVIURES 

 

Nom Tipus d'establiment Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 
Caprabo Supermercat ''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 
Supermercat Plusfresc Supermercat ''''' ''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''''''' '' '' '' '' 
Mercadona  Supermercat '''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' '' '' '' '' 
Supermercats Arnals Supermercat '''''''' ''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''''''' '' '' '' '' 
Slecker Supermercat ''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''' '''''''''''''  '' '' '' '' 
La Sierena Supermercat '''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 
Catering D´Aran Servei de càtering '''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''  ''''''''' '''''''' '''''''' '' '' '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

6.2.6. RESTAURACIÓ 

 

Nom Tipus d'establiment Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Bar cafeteria Basilea Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Bar Ña Ño Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Café Nuevo Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Café Paris  Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Cafetería del Palai de Gèu Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Casa El Bomba Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' '' '' '' 
Çò de Oscar Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Coto Marzo Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Eth Café Deth Tupín Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Eth Carís Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Tauèrna Aranesa Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Tauèrna Deth Gascon Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Tauèrnes Urtau Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Bar Pas D´arró Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
El Acebo Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
El Molí Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
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Nom Tipus d'establiment Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 
Era Bruisha Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Canaula Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' ''' '' '' '' 
Era Coquèla Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Gripia Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Lucana Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Plaça Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Puma Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Txapela Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Eth Cornèr Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Eth Paèr Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Fonda D´En Pep Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Frankfurt Aran Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
La Boveda Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
La Caishalada Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
La Sarten x El Mango Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Mª José y Gustavo "Era Mola" Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Malh Blanc Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Matador Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Nicolás Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Oço Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Parrilla de Orio Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Petit Basteret Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Pizzería Polybius Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante A´Queimada Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' 
Restaurante Antonio Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' 
Restaurante Basteret Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' ''' '' '' '' 
Restaurante Bok Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Can Pere Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Casa Jimena Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Chapeau Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Deth Gorman Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Deth Xato Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Mandronius Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
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Nom Tipus d'establiment Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 
Era Torrada Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Meson Casa Benito Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
El Niu Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Racó D´Escunhau Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
El Acebo Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
El Molí Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Bruisha Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Canaula Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Coquèla Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Gripia Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Lucana Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Plaça Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Puma Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Txapela Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Eth Cornèr Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Eth Paèr Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Fonda D´En Pep Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Frankfurt Aran Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
La Boveda Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
La Caishalada Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' ''' '' '' '' 
La Sarten x El Mango Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Mª José y Gustavo "Era Mola" Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Malh Blanc Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Matador Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Nicolás Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' ''' '' '' '' 
Oço Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Parrilla de Orio Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Petit Basteret Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Pizzería Polybius Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante A´Queimada Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''' '' '' '' 
Restaurante Antonio Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' 
Restaurante Basteret Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Bok Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
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Nom Tipus d'establiment Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 
Restaurante Can Pere Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Casa Jimena Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Chapeau Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Deth Gorman Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Deth Xato Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Restaurante Mandronius Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Era Torrada Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Meson Casa Benito Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
El Niu Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Racó D´Escunhau Restaurant '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 

Bar cafeteria Basilea Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Bar Ña Ño Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Café Nuevo Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Café Paris  Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Cafetería del Palai de Gèu Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Casa El Bomba Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' 
Çò de Oscar Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Coto Marzo Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Eth Café Deth Tupín Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Eth Carís Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Tauèrna Aranesa Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 
Tauèrna Deth Gascon Bar - cafeteria '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''' '' '' '' 

   

6.2.7. MAQUINÀRIA 

 

Nom Tipus de maquinaria Núm. 
d'unitats 

Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Esparcidor de sal de 3 m3 Espacidor 1 '''''''''''''''''''''''''' '''''' '''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' - '' '' 
Grup generador de 5 KW Grup electògen 2 '''''''''''''''''''''''''' '''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' - '' '' 
Motoserra STILH Motoserra 2 '''''''''''''''''''''''''' '''''' '''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Barredora mch Barredora 1 '''''''''''''''''''''''' ''''' ''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
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Nom Tipus de maquinaria Núm. 
d'unitats 

Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Bomba elèctrica submergible ( Aigües residuals ) Bomba 2 '''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Bomba aspiració amb motor de benzina. Honda Bomba 1 ''''''''''''''''''''''''''' '''''' '''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Escales de 10 metres Escala 3 '''''''''''''''''''''''' ''''' ''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Cordes de 20 metres Corda 2 '''''''''''''''''''''''' '''''' ''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Tractel de 10 TM Tractel 2 '''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Desbroçadores STILH Debroçadora 3 '''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Talla gespa BSC IBERICA Tallagespa 2 '''''''''''''''''''''' '''''' '''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Models Matra i Toro Toro 12 ''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Manegues d’incendi de 20 metres cada una Manegues 80 '''''''''''''''''''''''' '''''' '''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Baranes de protecció Branaes 1 '''''''''''''''''''''' ''''''' '''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Nissan Navara Vehicle  1 '''''''''''''''''''''' ''''' ''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Nissan Patrol Vehicle 1 ''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Man L2000 10 153 / 2 Vehicle  '''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Isuzu Vehicle 1 '''''''''''''''''''''''' '''''' '''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Honda Jd 18 Vehicle  ''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Seat  Vehicle 1 ''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Opel Combo Vehicle 1 '''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Opel Combo Vehicle  ''''''''''''''''''''''' '''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 
Carregadora Caterpillar Carregadora 1 '''''''''''''''''''''''' ''''' '''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' - '' '' 

 

6.2.8. MATERIAL ELÈCTRIC I FONTANERIA 
Nom Tipus de material Núm. 

d'unitats 
Adreça Localitat Telèfon1 Telèfon2 Telèfon3 Fax Correu-e 

Idea Manteniments Fontaneria - '' ''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Ferreteria Morello Material de ferreteria - '' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Electricitat Bayo Material elèctric - '' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Electricitat Calvo Material elèctric - '' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''''' '' '' '' '' 

Instal�lacions elèctriques J. Estrada Material elèctric - '' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '' '' '' '' 

Punt de Servei Endesa (FESAMO3) Material elèctric - ''''' '''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '' '' '''''''' ''''''''' '''''''' '' 
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6.2.9. XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL 

 

Codi hidrant Adreça Nucli UTMX UTMY 

H1 - Casarilh 322.585 4.729.743 

H2  Casarilh 322.548 4.729.781 

H3 Ur Prat De Sancho Casarilh 322.490 4.729.773 

H4 Cm Bosc D'arto Costa Casarilh 322.380 4.729.645 

H5 Cl Major Casarilh 322.367 4.729.706 

H6 Cl Sant Tomas Casarilh 322.346 4.729.752 

H7 Cl Sant Tomas Casarilh 322.329 4.729.767 

H8 Cl Sant Sebastia Escunhau 322.022 4.729.581 

H9 Cl Sant Sebastia Escunhau 321.934 4.729.538 

H10 Cl Sant Sebastia Escunhau 321.852 4.729.503 

H11 - Escunhau 321.844 4.729.532 

H12 Cm Bosc D'arto Costa Escunhau 321.835 4.729.394 

H13 Cl Sant Sebastia Escunhau 321.793 4.729.492 

H14 Cm Vielha Escunhau 321.748 4.729.543 

H15 Cl Major Betrén 320.558 4.729.545 

H16 Cl Major Betrén 320.483 4.729.582 

H17 Cl Major Betrén 320.367 4.729.607 

H18 Cl Pas D'arro Vielha 320.141 4.729.703 

H19 - Vielha 320.137 4.729.595 

H20 Cl Des Arroquets Vielha 320.049 4.730.040 

H21 Av. Eth Solan Vielha 320.022 4.729.750 

H22 Cl Pas D'arro Vielha 320.015 4.729.704 

H23 Cl Maladeta (Ur.Eth Solan) Vielha 319.886 4.730.064 

H24 Cl Des Arroquets Vielha 319.879 4.730.205 

H25 Cl Aneto Vielha 319.828 4.729.877 

H26 - Urb Santa Gemma 319.827 4.731.544 

H27 Cl Mont Vilac 319.823 4.732.339 

H28 Pl Carrera Vilac 319.808 4.732.215 

H29 Camin Dera Ribera Mont 319.797 4.732.743 

H30 - Urb Santa Gemma 319.795 4.731.556 

H31 Cl Maries Vilac 319.791 4.732.295 

H32 - Urb Santa Gemma 319.779 4.731.436 

H33 - Urb Santa Gemma 319.776 4.731.500 

H34 - Urb Santa Gemma 319.762 4.731.540 

H35 Cl Centre Vilac 319.758 4.732.220 

H36 Camin Dera Ribera Mont 319.728 4.732.732 

H37 Av Dera Garona Vielha 319.727 4.730.103 

H38 Pl Glesia Vilac 319.726 4.732.245 

H39 Cl Pas D'arro Vielha 319.716 4.729.858 

H40 Cl Costa Vilac 319.716 4.732.210 

H41 - Mont 319.715 4.732.694 

H42 - Urb Santa Gemma 319.710 4.731.552 

H43 Cl Maladeta (Ur.Eth Solan) Vielha 319.699 4.730.244 

H44 - Vielha 319.693 4.731.038 

H45 Cl Centre Mont 319.662 4.732.837 

H46 Cl Pas D'arro Vielha 319.644 4.729.925 

H47 Cl Manel Vidal Vielha 319.642 4.730.024 
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Codi hidrant Adreça Nucli UTMX UTMY 

H48 - Vielha 319.634 4.730.047 

H49 Ctra França Vielha 319.634 4.731.287 

H50 Cr Bonaigua Vielha 319.632 4.730.343 

H51 Ctra França Vielha 319.615 4.731.139 

H52 Cl Sant Miqueu Vielha 319.572 4.729.893 

H53 Cl Centre Mont 319.567 4.732.878 

H54 Cl Espitau Vielha 319.556 4.730.018 

H55 Ctra França Vielha 319.556 4.731.045 

H56 Cl Reiau Vielha 319.548 4.730.262 

H57 Ctra França Vielha 319.548 4.730.746 

H58 Ctra França Vielha 319.529 4.730.646 

H59 - Vielha 319.512 4.730.439 

H60 Ctra França Vielha 319.492 4.730.759 

H61 Cl Pas D'arro Vielha 319.477 4.730.039 

H62 Cl Luis Calbeto Vielha 319.474 4.730.441 

H63 Cl Jaume Ii Vielha 319.469 4.730.340 

H64 Cl Sarriulera Vielha 319.459 4.730.050 

H65 Cl Carretera Mont 319.457 4.732.907 

H66 Pz Corralets Vielha 319.441 4.730.150 

H67 - Vielha 319.437 4.729.808 

H68 Cl Sant Miqueu Vielha 319.419 4.729.868 

H69 Cl Luis Calbeto Vielha 319.417 4.730.396 

H70 Cl Sarriulera Vielha 319.406 4.729.975 

H71 Cl Major Vielha 319.406 4.730.033 

H72 Cl Mossen Nart Vielha 319.385 4.729.915 

H73 - Vielha 319.381 4.730.227 

H74 Cl Sarriulera Vielha 319.354 4.729.892 

H75 Cl Sarriulera Vielha 319.323 4.729.750 

H76 Cl Marrec Vielha 319.308 4.730.039 

H77 Av Castiero Vielha 319.279 4.730.179 

H78 Cl Sant Esteve Montcorbau 319.272 4.733.453 

H79 Cl Montanero Vielha 319.267 4.730.007 

H80 - Gausac 319.264 4.730.969 

H81 Cl Deth Tunel Vielha 319.232 4.730.126 

H82 Cl Anglada Vielha 319.232 4.730.408 

H83 Cm Suvila Gausac 319.192 4.730.870 

H84 - Urb Santa Gemma 319.174 4.731.462 

H85 Cl De Casau Vielha 319.172 4.730.362 

H86 Cr Gausac Vielha 319.164 4.730.486 

H87 Cr Gausac Gausac 319.163 4.730.860 

H88 Cl Montcorbisson Vielha 319.145 4.730.229 

H89 Cr Gausac Gausac 319.109 4.730.998 

H90 Cl Pomarola Vielha 319.106 4.730.207 

H91 Cr Gausac Gausac 319.099 4.730.756 

H92 Cl Jose Lopez Munuera Vielha 319.092 4.730.347 

H93 Cl Montcorbisson Vielha 319.089 4.730.281 

H94 Cl Sant Esteve Montcorbau 319.074 4.733.346 

H95 Cl Major Gausac 319.064 4.730.749 

H96 Cl Santa Maria Gausac 319.032 4.730.773 

H97 Cl Sarraera Vielha 318.992 4.730.508 

H98 Cm Sabarta Gausac 318.989 4.730.802 
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Codi hidrant Adreça Nucli UTMX UTMY 

H99 Cm Sabarta Gausac 318.938 4.730.749 

H100 Parador Vielha Vielha 318.937 4.729.700 

H101 Parador Vielha Vielha 318.916 4.729.730 

H102 Cl Sant Peir Betlan 318.784 4.733.026 

H103 Cl Deth Rosari Casau 318.673 4.730.613 

H104 Cl Baishada Placeta Casau 318.636 4.730.507 

H105 Cl Major Aubert 318.144 4.733.250 

H106 Cl Sant Martin Aubert 318.128 4.733.348 

H107 Cl Sant Martin Aubert 318.112 4.733.340 

H108 Cl Major Aubert 318.058 4.733.402 

H109 - Aubert 318.014 4.733.382 

H110 Cl Sant Miqueu Vila 317.997 4.733.857 

H111 Cl Barrera Vila 317.973 4.733.989 

H112 Cl Major Vila 317.968 4.733.946 

H113 - Arros 316.900 4.734.139 

H114 Cl Marcatosa Arros 316.822 4.734.190 

H115 Cl Deth Pilar Arros 316.686 4.734.223 

H116 - Pònt d’Arros 316.310 4.734.194 
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7. Document 7. Cartografia 

 

INDEX DE CARTOGRAFIA 

Núm. 
plànol 

Risc Títol Escala 

0.1 Multirisc Situació amb coordenades SOC 1/50.000 

0.2 Multirisc Emplaçament. Multirisc 1/25.000 

1.1 Risc 1: bàsic (procicat) Terme municipal. Risc bàsic 1/25.000 

1.2 Risc 1: bàsic (procicat) Vielha i Betrén. Risc bàsic 1/2.500 

1.3 Risc 1: bàsic (procicat) Mijaran. Risc bàsic 1/3.000 

1.4 Risc 1: bàsic (procicat) Escunhau. Risc bàsic 1/1.750 

1.5 Risc 1: bàsic (procicat) Casarilh. Risc bàsic 1/1.750 

1.6 Risc 1: bàsic (procicat) Casau. Risc bàsic 1/1.000 

1.7 Risc 1: bàsic (procicat) Gausac. Risc bàsic 1/1.500 

1.8 Risc 1: bàsic (procicat) Vilac. Risc bàsic 1/1.500 

1.9 Risc 1: bàsic (procicat) Mont. Risc bàsic 1/1.500 

1.10 Risc 1: bàsic (procicat) Betlan. Risc bàsic 1/1.000 

1.11 Risc 1: bàsic (procicat) Montcorbau. Risc bàsic 1/1.000 

1.12 Risc 1: bàsic (procicat) Aubèrt. Risc bàsic 1/1.750 

1.13 Risc 1: bàsic (procicat) Vila. Risc bàsic 1/1.500 

1.14 Risc 1: bàsic (procicat) Arròs. Risc bàsic 1/3.000 

2.1 Risc 2: inundacions Terme municipal. Risc Inundacions 1/25.000 

2.2 Risc 2: inundacions Vielha i Betrén. Risc Inundacions 1/2.500 

2.3 Risc 2: inundacions Mijaran. Risc Inundacions 1/3.000 

2.4 Risc 2: inundacions Escunhau. Risc Inundacions 1/1.750 

2.5 Risc 2: inundacions Casarilh. Risc Inundacions 1/1.750 

2.6 Risc 2: inundacions Aubèrt. Risc Inundacions 1/1.750 

2.7 Risc 2: inundacions Arròs. Risc Inundacions 1/3.000 

3.1 Risc 3: nevades Terme municipal. Risc nevades 1/25.000 

3.2 Risc 3: nevades Vielha i Betrén. Risc nevades 1/2.500 

3.3 Risc 3: nevades Mijaran. Risc nevades 1/3.000 

3.4 Risc 3: nevades Escunhau. Risc nevades 1/1.750 

3.5 Risc 3: nevades Casarilh. Risc nevades 1/1.750 

3.6 Risc 3: nevades Casau. Risc nevades 1/1.000 

3.7 Risc 3: nevades Gausac. Risc nevades 1/1.500 

3.8 Risc 3: nevades Vilac. Risc nevades 1/1.500 

3.9 Risc 3: nevades Mont. Risc nevades 1/1.500 

3.10 Risc 3: nevades Betlan. Risc nevades 1/1.000 

3.11 Risc 3: nevades Montcorbau. Risc nevades 1/1.000 

3.12 Risc 3: nevades Aubèrt. Risc nevades 1/1.750 

3.13 Risc 3: nevades Vila. Risc nevades 1/1.500 

3.14 Risc 3: nevades Arròs. Risc nevades 1/3.000 

- 

(68 fulls) 

Risc 3: nevades PLA D’ACTUACIÓ NEVADES (Plànols de 
prioritat de neteja de vials i establiment 
de zones d´acopi de neu i zones 
d´aparcamen prohibit en dies de neu)  

1/1.000 

4.1 Risc 4: allaus Terme municipal. Risc allaus 1/25.000 

4.2 Risc 4: allaus Casarilh. Risc allaus 1/5.000 

4.3 Risc 4: allaus Casau. Risc allaus 1/5.000 

5 Risc 5: incendis forestals Terme municipal. Risc incendi forestal 1/25.000 

6.1 Risc 6: sismic Terme municipal. Risc sísmic 1/25.000 

6.2 Risc 6: sismic Vielha i Betrén. Risc sísmic 1/2.500 

6.3 Risc 6: sismic Mijaran. Risc sísmic 1/3.000 

6.4 Risc 6: sismic Escunhau. Risc sísmic 1/1.750 
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6.5 Risc 6: sismic Casarilh. Risc sísmic 1/1.750 

6.6 Risc 6: sismic Casau. Risc sísmic 1/1.000 

6.7 Risc 6: sismic Gausac. Risc sísmic 1/1.500 

6.8 Risc 6: sismic Vilac. Risc sísmic 1/1.500 

6.9 Risc 6: sismic Mont. Risc sísmic 1/1.500 

6.10 Risc 6: sismic Betlan. Risc sísmic 1/1.000 

6.11 Risc 6: sismic Montcorbau. Risc sísmic 1/1.000 

6.12 Risc 6: sismic Aubèrt. Risc sísmic 1/1.750 

6.13 Risc 6: sismic Vila. Risc sísmic 1/1.500 

6.14 Risc 6: sismic Arròs. Risc sísmic 1/3.000 
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8. Document 8. Annexos 

 

8.1. Annex 1. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la 

Generalitat 
 
RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

Incendis forestals 
INFOCAT 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 
-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. 
-El Pla Alfa (nivell 2). 
-El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de 
nivell inferior. 
-Altres indicadors que facin preveure un augment del 
nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. 
-En incendis en què la situació es pugui solucionar 
amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i 
l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. 
-A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin 
situacions potencialment greus de GIF. 

PREALERTA 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 
-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. 
-El Pla Alfa (nivell 3). 
-El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de 
nivell inferior. 
-Altres indicadors que facin preveure un augment del 
nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. 
-En incendis que, sense implicar risc per a les 
persones alienes a l’extinció i per als béns que no 
siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin 
una duració prou important com perquè sigui 
necessaria l’activació d’un dispositiu preventiu 
especial. 
-En incendis que impliquin un cert perill per a les 
persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o 
l'evacuació. 
-En incendis importants ja controlats on es fa 
necessari un control de la zona afectada als efectes 
d’evitar que es produeixi una reactivació. 
-Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del 
Pla, que justifiquin l’activació d’un dispositiu preventiu 
especial. 

ALERTA 

En base als criteris següents: 
-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la 
mateixa (informació, evacuació, d’urbanitzacions, 
barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). 
-Extensió (nombre de municipis afectats, nombre 
d’hectàrees afectades depenent del tipus de terreny, 
etc.) (per exemple >500 ha). 
-Mitjans necessaris. 
-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que 
justifiquin l’activació d’un dispositiu preventiu especial. 

EMERGÈNCIA 1 

-Quan es produeixi un GIF o conjunt d’incendis 
simultanis els efectes dels quals afectin una extensió 
important del territori. Aquesta circumstància s'avalua 
a partir dels criteris anteriorment esmentats (per 
exemple, que posi en perill greu nuclis importants de 
població, duració superior a 48 hores, requeriment de 
mitjans externs a Catalunya, etc.) 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

Inundacions 
INUNCAT 

-Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui 
proper al que pot produir danys i/o inundacions aigües 
avall de la presa. 
-Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 
*SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. 
*SMP de grau 3, a curt termini. 
-Que els nivells dels rius estiguin en un nivell proper al 
que produeix danys. 
-Per previsió meteorològica per estat de la mar: 
*SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. 
*SMP de grau 3, a curt termini. 
-Que els nivells dels rius o del litoral estiguin propers 
als que poden produir danys. 

PREALERTA 

-Quan és molt probable que es puguin produir 
inundacions importants a molt curt termini perquè és 
imminent el desbordament o quan s'hagi desbordat 
sense que es produeixin danys importants. 
-En el moment que en una presa s'hagi qualificat 
l'escenari d'aplicació de mesures correctores o 
escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa 
sigui la que produeix desbordament sense que hi hagi 
danys importants. 
-Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 
*SMP de grau 3, a molt curt termini. 
*SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. 
*SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. 
*SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. 
-Per previsió meteorològica per estat de la mar: 
*SMP de grau 3, a molt curt termini. 
*SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. 
*SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. 
*SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. 
-Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el 
retorn gradual cap a la normalitat. 
-Altres supòsits, a criteri del director del pla, que 
justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial, 
com per exemple l'onatge que pot agreujar les 
inundacions,... 

ALERTA 

-Es produeixin inundacions en rius, rieres, 
torrents,…(produïdes per desgel o fusió de neu, 
obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de 
lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció 
de les marees) que tinguin efectes importants però 
limitats sobre el territori. També quan aquests efectes 
siguin produïts per l’estat de la mar. Aquestes 
circumstàncies s'avaluarà a partir de la informació que 
es disposi en el moment de l’emergència en base a 
criteris de grau d’afectació a la població i actuacions 
sobre la mateixa (informació, evacuació, etc.), 
magnitud, duració prevista (per exemple >24 hores), 
extensió (nombre de municipis afectats, de vies de 
comunicació, etc.), mitjans necessaris,…. l’altura de 
l’aigua dels rius, embassaments, llacs, rieres,… 
sobrepassa la llera (hi ha desbordament) i es preveu 
que es comencin a produir danys importants, alçada 
de les onades que faci preveure danys importants. 
-Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el 
desguàs de la presa sigui la que produeix danys 
importants aigües avall de la presa. 
-Excepcionalment, la direcció del pla podrà valorar 
l’activació del pla en emergència 1, amb caràcter 
preventiu, quan es doni la confluència de 
circumstàncies extremes: que l’episodi de greus 
inundacions sigui imminent degut a la imminència de 
precipitacions excepcionals i sempre i quan es donin 
altres circumstàncies que puguin agreujar el fenomen, 
com ara que el terreny estigui saturat com a 
conseqüència d’episodis abundants de precipitacions 
recents i que la capacitat dels cursos fluvials i dels 

EMERGÈNCIA 1 
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embassaments estigui al límit. 
-Es produeixi una gran inundació o conjunt 
d’inundacions simultànies (produïdes per pluges molt 
fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres 
naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o 
dificultats de drenatge i/o acció de les marees o per 
estat de la mar) que afectin una extensió important 
del territori. També en base als criteris anteriorment 
esmentats (per exemple que afecti a més d’una regió 
d’emergències o posi en perill greu nuclis importants 
de població). 
-Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el 
desguàs de la presa sigui la que produeix danys molt 
importants aigües avall de les presa. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

Nevades 
NEUCAT 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en 
comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o 
extrema. 
-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en 
comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o 
molt alta. 
-Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en 
comarques amb vulnerabilitat baixa. 

PREALERTA 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en 
comarques amb vulnerabilitat extrema. 
-Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a 
qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. 
-Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a 
qualsevol comarca. 
-Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en 
comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, 
moderada o baixa. 
-Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en 
comarques de vulnerabilitat moderada o baixa. 

ALERTA 

-Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable 
de vies per facilitar les tasques de neteja. 
-Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o 
persones de manera descontrolada. 
-Es tingui constància que comencen a quedar aïllats 
nuclis de població com a conseqüència dels talls a les 
vies de comunicació. 
-S’interrompi el funcionament de diferents mitjans de 
transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, 
transport escolar, etc... 
-Es produeixin talls de subministrament generalitzats 
i/o de llarga durada d’algun dels serveis bàsics. 
Especial atenció amb els talls de subministrament 
elèctric i amb possibles fallades en les 
telecomunicacions. 
-A criteri de la direcció del Pla, es valorarà activar el 
Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA en els 
següents supòsits: 
*Previsió de nevades amb un SMP de grau 5 o 6 en 
comarques amb vulnerabilitat extrema. 
*Previsió de nevades amb un SMP de grau 6 en 
comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o 
extrema. 

EMERGÈNCIA 1 

Valoració dels criteris següents: 
-Extensió territorial i durada prevista de l’episodi. 
-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la 
mateixa (Informació, recomanacions...). 
-Grau d’afectació en la mobilitat i els serveis bàsics a 
la població. 
-Recursos necessaris per a gestionar l’emergència i 
requeriment de mitjans externs. 
-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

Allaus 
ALLAUCAT 

-En el moment en què l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya emeti un Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) 
indicant índex de perill d’allaus fort (4), el qual 
implicarà l’emissió d’un avís de perill fort (4). Els 
comunicats de prealerta inclouran tota la informació 
continguda al Butlletí de 
Perill d’Allaus i a les notes nivològiques o avisos. 
-A criteri de la Direcció general de Protecció Civil, a 
través del CECAT, quan l’ICGC emeti el BPA amb índex 
de perill d’allaus inferior al nivell 4 i es prevegi una 
alta mobilitat o altres criteris de vulnerabilitat que 
puguin incidir directament en el desencadenament 
d’allaus. 
-Es produeixi una allau que tingui una afectació 
puntual sobre la xarxa viària i es prevegi un ràpid 
restabliment de la circulació, sempre que no hi hagi 
persones i/o vehicles afectats. 
-Es produeixi una allau que tingui una afectació 
puntual sobre la xarxa viària que deixi incomunicat un 
petit nucli de població i es prevegi un ràpid 
restabliment de la situació. També quan quedin 
incomunicats cases rurals, refugis, cases de colònies, 
bordes, càmpings, etc. 

PREALERTA 

-L’índex de perill del Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) 
sigui Molt Fort (5). L'Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC) informarà al CECAT mitjançant 
l'emissió d'un Avís de Perill d'Allaus per destacar la 
criticitat de la situació nivològica. 
-Es produeixi una allau que tingui les afectacions sobre 
els serveis bàsics o la xarxa viària 
següents: 
   o Talls llarga durada de subministrament d’algun 
dels serveis bàsics 
   o Talls de carreteres de curta durada (poques hores) 
i/o talls de vies de comunicació que deixin incomunicat 
un nucli de població, sempre que no es tracti de 
poblaments dispersos 
dins del terme municipal d’aquest municipi. 
En cada cas concret caldrà valorar la importància de 
l’afectació a la via en funció de la seva Intensitat 
Mitjana Diària de trànsit i de si es tracta de vies que 
constitueixen l’únic accés a un nucli habitat. 
-Es produeixi una allau que afecti alguns serveis, béns, 
edificacions o infraestructures i es produeixi un 
nombre reduït de ferits. 
-Es faci una evacuació preventiva d’un gran nombre de 
persones per trobar-se en una zona altament 
exposada al perill d’allaus o bé es facin talls a les vies 
de comunicació afectades pel risc. La finalitat de 
l’evacuació ha de ser evitar a les situacions de risc 
col·lectiu. 
-Mentre durin les tasques de tornada a la normalitat 
amb posterioritat a una situació d’emergència. 

ALERTA 

-Es produeixi una allau amb afectació sobre la 
població, béns, infraestructures i zones de pública 
concurrència i que tingui com a conseqüències: 
   o Presència de múltiples víctimes, ferits greus i/o un 
gran nombre de persones atrapades i/o 
incomunicades. 
   o Destrosses importants en béns i infraestructures. 
-Es produeixi una allau que causi un nombre elevat de 
víctimes o ferits en el transcurs d’activitats d’alta 
muntanya hivernal i que degut a la magnitud de 
l’accident les tasques de recerca i rescat dels afectats 
impliquin la mobilització d’un nombre de mitjans i 
recursos superiors als habituals en aquests tipus 
d’operacions. 

EMERGÈNCIA 1 
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-En aquelles situacions en què de manera més o 
menys generalitzada es produeixin allaus les 
conseqüències de les quals estiguin dins dels supòsits 
d’activació en emergència 1. 
-En situacions en què l’abast territorial de les allaus i 
la magnitud de les seves conseqüències superi la 
capacitat de resposta i gestió dels serveis i grups 
operatius d’emergències previstos al Pla. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

Sismes 
SISMICAT 

*Segons la intensitat: 
-Sisme d'intensitat entre II i III-IV en comarques amb 
densitat de població alta o Zona A. 
-Sisme d'intensitat entre II-III i IV en comarques amb 
densitat de població mitjana o Zona B. 
-Sisme d'intensitat entre II i IV-V en comarques amb 
densitat de població baixa o Zona C. 
*Segons la percepció: 
-Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. 
-Sisme amb percepció parcial en una o vàries 
comarques. 

PREALERTA 

*Segons la intensitat: 
- Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques amb 
densitat de població alta o Zona A. 
- Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en comarques 
amb densitat de població mitjana o Zona B. 
- Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb 
densitat de població baixa o Zona C. 
*Segons la percepció i dany: 
- Sisme amb percepció àmplia en una o vàries 
comarques. 
- Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus. 
- Sisme amb un o varis edificis amb danys no 
estructurals visibles. 

ALERTA 

*Segons la intensitat: 
-Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb 
densitat de població alta o Zona A. 
-Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb densitat 
de població mitjana o Zona B. 
-Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en comarques 
amb densitat de població baixa o Zona C. 
*Segons la percepció o dany: 
-Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol 
categoria. 
- Sisme amb entre 1 i 65 víctimes gresu o 
categoritzades com immediates. 
- Sisme amb entre 1 i 10 morts. 
- Sisme amb molts edificis amb danys no estructurals 
visibles. 
- Sisme amb varis edificis amb danys estructurals 
visibles. 
- Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local. 

EMERGÈNCIA 1 

*Segons la intensitat: 
-Sisme d'intensitat superior a VII en comarques amb 
densitat de població alta o Zona A. 
-Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en comarques 
amb densitat de població mitjana o Zona B. 
-Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques amb 
densitat de població baixa o Zona C. 
*Segons la percepció o dany: 
-Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol 
categoria. 
-Sisme amb més de 6 víctimes greus  o categoritzades 
com immediates. 
-Sisme amb més de 10 morts. 
-Sisme amb molts edificis amb danys estructurals 
visibles. 
-Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell 
comarcal. 

EMERGÈNCIA 2 
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8.2. Annexos als procediments operatius 

8.2.1. Models d’activació/desactivació del pla corresonent inclòs al DUPROCIM en 

alerta/emergència 1/emergència 2 

 

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ DEL PLA CORRESPONENT INCLÒS AL DUPROCIM EN 
ALERTA/EMERGÈNCIA  
(enviar-ho al CECAT per fax al ''''''' '''''''' ''''''' o correu electrònic a ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
'''''''''''''''' ''''''' ''''''''' 
 
..............................................................................., alcalde/ssa de Vielha e Mijaran,  pels poders que 
tinc, 
 
DECLARO: 

L’ALERTA/EMERGÈNCIA en el municipi,  

i 

ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal en fase d’ALERTA / EMERGÈNCIA, a causa d’/de 

□ ............................................................................................... 

□ Inundacions  

□ Nevades 

□ Allaus 

□ Incendi forestal  

□ Emergències sísmiques 

 
 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 

 
Les mesures previstes són: 

  

  

  
..............................................................................., 
Alcalde/ssa 
 
 
 
Vielha e Mijaran, .......... de/d’......................................... de 20....... 
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NOTIFICACIÓ  DE DESACTIVACIÓ DEL PLA CORRESPONENT INCLÒS AL DEL DUPROCIM 
(enviar-ho al CECAT per fax al ''''''' ''''''' ''''''' o correu electrònic a '''''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''' '''''''' '''''''''' 
 
 
................................................................................, alcalde/ssa de Vielha e Mijaran,  pels poders que 
tinc, ja que ha desaparegut tot el risc, 
 
DECLARO: 

DISSOLT el Comitè d'Emergències. 
DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa d’/de ..............................................................., 
i la tornada a la normalitat. 

 

 
 
 
................................................................................, 
Alcalde/ssa 
 
Vielha e Mijaran, .......... de/d’......................................... de 20....... 

 
 
 

8.2.2. Models de BAN amb ordre de limitació i condició d'ús dels serveis públics i privats i 

consum de béns 

 
 

BAN 
 
ORDRE DE LIMITACIÓ I CONDICIÓ D'ÚS DELS SERVEIS PÚBLICS I PRIVATS I CONSUM DE 
BÉNS 
L’Ajuntament comunica que s'ha de limitar l'ús del següents servis: .................................... 
............................................................................................................ i el consum dels següents 
béns: ............................................................................................................ (en el cas que 
tingueu que limitar l'ús del telèfon, aigua, electricitat, gas, queviures,...). Utilitzeu els serveis 
de .................................................................... només en cas de ................................................. 
................................................................................................................................................ 
 Seguiu les següents instruccions: 
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8.2.3. Models de BAN amb ordre amb ordre d’evacuació o de confinament 

 

BAN 
ORDRE D’EVACUACIÓ 
L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:.................................................. 
......................................................................................................................................................
...............................................(especifiqueu el nom dels carrers, urbanitzacions, polígons,...). 
 
 Seguiu les següents instruccions: 

* Aneu amb els vostres vehicles a 
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
(especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal). 

* Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...................................................................................(especifiqueu l’adreça). 

* Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en 
preneu; diners...). Si aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil 
com cal. 

 

 
 
 

BAN 
ORDRE DE CONFINAMENT 
L’Ajuntament comunica que la població / barriada / urbanització / polígon ……......................… 
…………...........................................................................................................................................
........................................................…, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva.  
 
Seguiu les següents instruccions: 
* Tanqueu les portes i les finestres.  

* Mantingueu els sistemes de ventilació i climatització en funcionament. 
* Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. 
* No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 
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8.2.4. Model de Decret d’Alcaldia de requisa 

 

 
DECRET D'ALCALDIA MUNICIPAL DE REQUISA 
 

Vist l'estat d'emergència en fase d’EMERGÈNCIA que s'ha declarat en el municipi de 
Vielha e Mijaran a causa de ............................................................................................... 
 
Atès que s'ha activat el Pla d’Emergències Municipal (DUPROCIM) per afrontar la 
situació. 
 
Atès que .................................................................................................................... 
 
Per tot això, i d'acord amb el que ha consensuat el CECOPAL, l'Il·lustríssim Sr. Alcalde/ssa 
de Vielha e Mijaran proposa l'adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer: Procedir a la requisa dels següents béns; .......................................................... 
......................................................................................................................................... 
d'acord amb el que estableix la Llei núm. 4 de 20 de maig de 1997 de Protecció Civil i que 
regula les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant 
situacions de gran risc. 
 
Segon: Comunicar la present resolució a ....................................................................... 
...................................................................................................................... per al seu 
coneixement i compliment. 
 
VISTA l'anterior proposta, RESOLC de conformitat 
 
Vielha e Mijaran, a ...... d'/de ........................... de 20........ 
 
En dono fe,  
El/La secretari/a     L'Alcalde/ssa 
  
 
 
Signatura     Signatura 
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8.2.5. Model de Decret d’Alcaldia de prestació de serveis extraordinaris 

 

 
DECRET D'ALCALDIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS 
 

Vist l'estat d'emergència per ............................................................................................. 
en fase d’EMERGÈNCIA que s'ha declarat en el municipi de Vielha e Mijaran. 
 
Atès que s'ha activat el Pla d’Emergències Municipal inclòs al DUPROCIM per afrontar la 
situació. 
 
Atès que .................................................................................................................... 
 
Per tot això, i d'acord amb el que ha consensuat el CECOPAL, l'Il·lustríssim Sr. Alcalde/ssa 
de Vielha e Mijaran proposa l'adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer: Procedir a la prestació dels següents serveis extraordinaris;......................... 
......................................................................................................................................... 
d'acord amb el que estableix la Llei núm. 4 de 20 de maig de 1997 de Protecció Civil i que 
regula les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant 
situacions de gran risc. 
 
Segon: Comunicar la present resolució a ....................................................................... 
...................................................................................................................... per al seu 
coneixement i compliment. 
 
VISTA l'anterior proposta, RESOLC de conformitat 
 
Vielha e Mijaran, a ...... d'/de ........................... de 20....... 
 
En dono fe,  
El/La secretari/a     L'Alcalde/ssa 
  
 
 
Signatura     Signatura 
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8.2.6. Models de comunicat d’avís d’evacuació o de confinament 

 

COMUNICAT DE CONFINAMENT 
 
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica a la població, barriada………………..que ha de 
quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: 

 Confina-t, si és possible a les habitacions més interiors. Condueix-hi també els 
animals domèstics. 

 Tanca les portes i les finestres. 

 Para els sistemes de climatització i ventilació. 

 No fumis, no encenguis foc. 

 No utilitzis el telèfon, deixa les línies lliures per als equips de socors. 

 Segueix les instruccions de les autoritats. Escolta la ràdio per saber l’evolució de 
l’emergència i les accions a seguir. 

 No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 

 

COMUNICAT D’EVACUACIÓ 
 
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les 
següents instruccions: 
 

 Aneu, amb els vostres vehicles, a ......................................................................... 

 Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us recollirem. 

 Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. 

 Endueu-vos els animals domèstics, i si no podeu, deixeu-los confinats en una 
habitació interior i protegida. 

 
 
A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem 
informats.  
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8.2.7. Model de fulls de registre d’evacuats 

 

FULL DE REGISTRE   

Centre de recepció:  Data: 

Cognoms i nom Adreça Telèfon 
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8.2.8. Model de fulls de registre de voluntaris 

 

FULL DE REGISTRE DE VOLUNTARIS 

Dades personals Destinació Relleu 

Cognoms i nom Adreça Telèfon Lloc Dia Hora Dia Hora 
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8.3. Annex 3. Documentació complementària a l’anàlisi de risc 

8.3.1. Talula de punts negres  operatius / punts d’actuació prioritària segons el pla Inuncat 

 
Punt 

d’actuació 
prioritària 

(PAP)3 

Nom Descripció Causa Conca/riu Tipologia Autor Utm x Utm y Coordenada 
SOC 

1 Conca Nere- riu 
Nere 

Inundacions en 
zones 
urbanitzades 

Des de la resclosa fins a la 
desembocadura a la Garona- 
l'endegament no ús adequat. 
En cas d'avinguda pot 
ocasionar danys al casc urbà 
de Vielha i a defenses, 
finques, terrenys rústics, 
pastures, sèquies, assuts, 
camins veïnals, ponts 
(Palanca- Pomarola),... 

Arriu Nere Zona 
urbanitzada al 
nucli de Vielha 

ACA 319400 4730005 14AD25 

130 Conca Garona-  
Barranc de Casau 

Inundacions en 
zones 
urbanitzades 

Riu amb pendent fort i 
abundant transport de 
materials. L'any 1982 va 
haver-hi problemes de 
desbordaments a Vielha. 

Eth Garona Zona 
urbanitzada al 
nucli de Casau 

ACA 318488 4730490 14AD24 

133 Conca Garona-  
riu Garona 

Inundacions en 
zones 
urbanitzades 

Llera amb escassa capacitat 
de desguàs al pas per vielha. 

Eth Garona Zona 
urbanitzada 

ACA 319840 4729975 14AE05 

226 Pont Av. deth 
Solan (est) a 
Vielha sobre la 
Garona 

Pont Av. deth 
Solan  

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 320022 4729888 15AE01 

227 Passarel·la 
peatonal d'accés a 
Vielha (zona 
hospital) sobre la 
Garona 

Passarel·la 
peatonal d'accés a 
Vielha 

- Eth Garona Estructures 
protecció per a 
l'erosió 

ACA 319634 4730145 14AD25 

                                                             
3 Veure la cartografia 
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Punt 
d’actuació 
prioritària 

(PAP)3 

Nom Descripció Causa Conca/riu Tipologia Autor Utm x Utm y Coordenada 
SOC 

228 Pont C. 
Querimònia a 
Vielha sobre la 
Garona 

Pont C. 
Querimònia a 
Vielha 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 319595 4730345 14AD25 

229 Carretera N-230 
(pont entre Vielha 
i Mijaran sobre la 
Garona) 

Carretera N-230 - Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 319487 4730519 14AD25 

230 N-230- accés a 
l'EDAR de Vielha 

N-230- accés a 
l'EDAR de Vielha 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 319448 4731915 14AD20 

231 Via d'accés a la 
pista forestal 
Aubert-Baricauba. 
Pont sobre la 
Garona 

Via d'accés a la 
pista forestal 
Aubert-Baricauba 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 318034 4733268 14AD09 

232 Camí particular al 
Camping Artigané. 
Pont sobre la 
Garona 

Camí particular 
Camping Artigané 
(actualment 
esfondrat, no 
operatiu) 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 316570 4733968 14AD07 

233 Via d'accés al 
Camin Reiau entre 
Aubèrt i Es 
Bòrdes. Pont 
sobre la Garona 

Via d'accés al 
Camin Reiau entre 
Aubèrt i Es Bòrdes 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 316203 4734043 14AD02 
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Punt 
d’actuació 
prioritària 

(PAP)3 

Nom Descripció Causa Conca/riu Tipologia Autor Utm x Utm y Coordenada 
SOC 

234 Pont del camí 
interior del 
Camping Verneda, 
sobre la Garona. 

Pont del camí 
interior del 
Camping Verneda 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 315523 4733982 14AD06 

356 Conca Riu Joèu Inundacions en 
zones 
urbanitzades 

Riu amb fort pendent (6-
5%) on el transport de 
materials és habitual i 
comporta perill d'inundació 
d'instal·lacions 
hidroelèctriques, de camps 
de conreu i d'habitatges. 

Eth Garona Zona 
urbanitzada 

ACA 313406 4731602 13AD19 

586 Carretera N-230. 
Pont sobre el riu 
Nere 

Carretera N-230 - Arriu Nere Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 317224 4727189 14AE13 

727 Cra. N-230- km 
168,7 

Artigané- càmping 
de categoria 2a- 
ut. Acampada 208 

Codi turisme KL0000003 Eth Garona Zona 
urbanitzada 

ACA 315267 4734001 14AD01 

733 Cra. N-230- km 
170 

Verneda- càmping 
de categoria 2a- 
ut. Acampada 210 

Codi turisme KL0000041 Eth Garona Zona 
urbanitzada 

ACA 316716 4733900 14AD07 

962 Via interior de 
Casarilh. Pont 
sobre la Garona 

Via interior de 
Casarilh 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 322277 4729850 15AE03 

963 Via interior 
d'Escunhau. Pont 
sobre la Garona 

Via interior 
d'Escunhau 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 321848 4729700 15AE02 
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Punt 
d’actuació 
prioritària 

(PAP)3 

Nom Descripció Causa Conca/riu Tipologia Autor Utm x Utm y Coordenada 
SOC 

964 Via interior de 
Betren 

Via interior de 
Betren 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 320502 4729622 15AE01 

965 Pont Av. deth 
Solan (oest) a 
Vielha sobre la 
Garona 

Pont Av. deth 
Solan a Vielha 

- Eth Garona Vies de 
comunicació 
(ferroc-carret-
peatonals) 

ACA 320061 4729891 15AE01 

1682 Tota la conca de 
la Garona 

Els espais 
protegits de la 
comarca de la Vall 
d'Aran ocupen 
gairebé tota la 
conca de la 
Garona 

Cada un dels espais 
protegits de la conca de la 
Garona té un element (flora- 
fauna- paisatge) que ha 
motivat la seva conservació. 
Tots ells es consideren d'un 
alt valor ecològic i de 
qualitat ressenyable. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 320801 4732700 15AD11 

1683 Gran part de la 
conca de la 
Garona 

Àrees de connexió 
territorial 

Per aspectes referits a la 
qualitat ecològica dels espais 
fluvials quant a la seva 
estructura física (estructura 
dels hàbitats). Així són Àrees 
que mostren una especial 
funció quant a la 
connectivitat (des del punt 
de vista biològic o 
estrictament faunístic) 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 319738 4732623 14AD15 
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Punt 
d’actuació 
prioritària 

(PAP)3 

Nom Descripció Causa Conca/riu Tipologia Autor Utm x Utm y Coordenada 
SOC 

1687 Tot el Varradòs. Espai fluvial 
d'especial interès 
que mostra 
elements- 
característiques o 
estats de 
conservació que 
aconsellen la seva 
protecció. Espai 
amb elevat 
potencial de 
recuperació i que 
Ús de notable 
interès per a la 
recuperació 
d'aquest espai 
fluvial. 

Espai de notable interès per 
a la recuperació de l'espai 
fluvial de gran 
representativitat territorial i 
simbolisme social. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 318475 4737547 14AC14 

1709 Presa a prop del 
Refugi dera Bassa 
d'Oles. 

Aspecte referit a 
la qualitat 
ecològica de 
l'espai fluvial en 
quant a la seva 
estructura física. 
Punt crític degut a 
la falta de 
connectivitat. 

Presència d'un element que 
talla la connectivitat 
biològica. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 317766 4731605 14AD18 

1710 Estació 
d'aforament de 
l'Arriu Nere. 

Aspecte referit a 
la qualitat 
ecològica de 
l'espai fluvial en 
quant a la seva 
estructura física. 
Punt crític degut a 
la falta de 
connectivitat. 

Presència d'un element que 
talla la connectivitat 
biològica. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 318985 4728824 14AE09 
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Punt 
d’actuació 
prioritària 

(PAP)3 

Nom Descripció Causa Conca/riu Tipologia Autor Utm x Utm y Coordenada 
SOC 

1711 Barratge de 
Vielha. Arriu Nere. 

Aspecte referit a 
la qualitat 
ecològica de 
l'espai fluvial en 
quant a la seva 
estructura física. 
Punt crític degut a 
la falta de 
connectivitat. 

Presència d'un element que 
talla la connectivitat 
biològica. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 319332 4729761 14AE05 

1712 Barratge deth 
Garona a Vielha. 
Resclosa.  

Aspecte referit a 
la qualitat 
ecològica de 
l'espai fluvial en 
quant a la seva 
estructura física. 
Punt crític degut a 
la falta de 
connectivitat. 

Presència d'un element que 
talla la connectivitat 
biològica. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 319476 4730976 14AD25 

1713 Resclosa a l'Arriu 
Varradòs. 

Aspecte referit a 
la qualitat 
ecològica de 
l'espai fluvial en 
quant a la seva 
estructura física. 
Punt crític degut a 
la falta de 
connectivitat. 

Presència d'un element que 
talla la connectivitat 
biològica. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 320309 4738195 15AC06 

1714 Resclosa a la 
capçalera del 
Varradòs- prop del 
Pònt de Varradòs. 

Aspecte referit a 
la qualitat 
ecològica de 
l'espai fluvial en 
quant a la seva 
estructura física. 
Punt crític degut a 
la falta de 
connectivitat. 

Presència d'un element que 
talla la connectivitat 
biològica. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 322859 4738197 15AC08 
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Punt 
d’actuació 
prioritària 

(PAP)3 

Nom Descripció Causa Conca/riu Tipologia Autor Utm x Utm y Coordenada 
SOC 

1839 La Garona i el 
Nere en el seu pas 
per Vielha i 
rodalies. 

Afecció complexa 
a la qualitat 
ecològica de la 
zona ripària. 

Estat crític de conservació 
per la ocupació dels espais 
riparis amb alt grau 
d'irreversibilitat: presència 
important de deixalles- 
endegaments- edificacions o 
construccions molt propers a 
la zona fluvial. Important 
pressió urbanística. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 319290 4729697 14AE05 

1840 Tota la conca de 
la Garona al 
municipi 

Aspecte referit a 
la qualitat 
ecològica dels 
espais fluvial en 
quant a la seva 
estructura física- 
principalment en 
l'estructura dels 
hàbitats. 

Tram que mostra una 
especial funció en quant a la 
connectivitat (des del punt 
de vista de la connectivitat o 
estrictament faunístic) de la 
matriu ecosistemàtica 
territorial. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 317986 4732021 14AD13 

1846 Barratge deth 
Joèu superior. 
Resclosa. 

Aspecte referit a 
la qualitat 
ecològica de 
l'espai fluvial en 
quant a la seva 
estructura física. 
Punt crític degut a 
la falta de 
connectivitat. 

Presència d'un element que 
talla la connectivitat 
biològica. 

Eth Garona Estructures 
protecció per a 
inundacions 

ACA 312264 4728059 13AE08 
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8.4. Annex 4. Guies d’instruccions per als integrants en l’organigrama del 

DUPROCIM.  
 

Per facilitar la posada en marxa l’organització municipal en cas d’emergència, s’ha elaborat 

una guia personalitzada per a cadascun dels integrants de l’organigrama, amb les intruccions i 

passos a seguir durant l’activació del DUPRPOCIM. 

 



Data actualització: 13/04/2018  

   

  

 
 

 
 
 
 

Guia d’Guia d’Guia d’Guia d’iiiinstruccions per alnstruccions per alnstruccions per alnstruccions per al    
    

CENTRE RECEPTOR CENTRE RECEPTOR CENTRE RECEPTOR CENTRE RECEPTOR     
D'ALARMESD'ALARMESD'ALARMESD'ALARMES    

 
Manual per a la persona al càrrec de la gestió 

telefònica de l'emergència 

Ubicació del CRA: C. Sarriulèra, núm. 2. Vielha 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guia    pas a paspas a paspas a paspas a pas    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MantinguiMantinguiMantinguiMantingui    la calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sort    !!!! 
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1111ACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATES    

    
 

PRIORITARI: PRIORITARI: PRIORITARI: PRIORITARI: Notificació de l'alarma Notificació de l'alarma Notificació de l'alarma Notificació de l'alarma a EMERGÈNCIESa EMERGÈNCIESa EMERGÈNCIESa EMERGÈNCIES    
 
Ha de rebre i trametre la notificació de totes les alarmes al 112 i al CECAT (Tel. 935 517 

285).  
Notifiqui-la també al telèfon d'emergències dels Pompièrs de la Val d'Aran, 973 640 080. 
 
 

AvísAvísAvísAvís    aaaa    l’Alcaldel’Alcaldel’Alcaldel’Alcalde    
 
Posis en contacte amb el Director del Pla d'Emergències Municipal: 

 Alcalde/ssa: (''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''')  
 O amb el seu substitut (4t tinent d'alcalde: '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' 

''''''''''). 
 

 
 
 

Avís al Coordinador Municipal de l’Emergència Avís al Coordinador Municipal de l’Emergència Avís al Coordinador Municipal de l’Emergència Avís al Coordinador Municipal de l’Emergència     
 
Posis en contacte amb el Coordinador Municipal de l'Emergència: 

 
 

 
 
 
 

 

MOLT IMPORTANT! 
Per qualsevol nova alarma que rebi durant l'emergència, ha de tornar a fer per ordre 
aquestes trucades de la fase 1. 
 

 

 

 

 

No passi a la fase següent fins que no hagi completat aquestes trucades!No passi a la fase següent fins que no hagi completat aquestes trucades!No passi a la fase següent fins que no hagi completat aquestes trucades!No passi a la fase següent fins que no hagi completat aquestes trucades! 
  

 

 Informi'l de l'avís de risc o de l'emergència. 

 

 Informi'l de l'avís de risc o de l'emergència. 

 Demani a l'alcalde si ha d’avisar a aquelles persones que hagin de prendre les 
mesures preventives necessàries. 
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2222 PLA DE TRUCADESPLA DE TRUCADESPLA DE TRUCADESPLA DE TRUCADES 

 

AvisosAvisosAvisosAvisos    en situació d'emergènciaen situació d'emergènciaen situació d'emergènciaen situació d'emergència, d'acord a les , d'acord a les , d'acord a les , d'acord a les 
indicacions de l'alcaldeindicacions de l'alcaldeindicacions de l'alcaldeindicacions de l'alcalde    

 

 Indiqui al CECAT (''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''' l'activació del Pla d'Emergències Municipal i 
les dades de contacte de l'Alcalde (''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' 
'''''''' '''''''), del 1r tinent d'alcalde (''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''') i del 
Centre Receptor d'Alarmes: 

o Tel. 973 640 018 
o Fax. 973 640 537 
o Correu-e: info@vielha-mijaran.org 

 

 Avisi al Comitè Municipal de l'Emergència: 
 
El contingut de les trucades dependrà de la decisió de l'alcalde/ssa: informació únicament, 
o bé informació i convocatòria del Comitè Municipal de l'Emergència al CECOPAL. 

 
CONSELL ASSESSOR 

Càrrec operatiu Nom Telèfon 
Coordinador Municipal de l'Emergència. Titular '''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 
Coordinador Municipal de l'Emergència. Substitut 1r ''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 
   
El Grup Local d’Intervenció no es constitueix 
Cap del Grup Local d'Intervenció. Titular - - 
Cap del Grup Local d'Intervenció. Substitut 1r - - 
   
El Grup Local Sanitari no es constitueix 
Cap del Grup Local Sanitari. Titular - - 
Cap del Grup Local Sanitari. Substitut 1r - - 
   
Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Titular '''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 
Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Substitut 1r '''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 
   
Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població. 
Titular 

'''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''' ''''''' ''''''' '''''''' 

Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població. 
Substitut 1r 

'''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 

 
 

GABINET D’INFORMACIÓ 
Càrrec operatiu Nom Telèfon 

Cap del Gabinet d’Informació. Titular ''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''' ''''''''''''''' 

Cap del Gabinet d’Informació. Substitut 1r ''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''' ''''' ''''''''' 
'''''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''' 
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Només si l'alcalde li sol·licita, avisi al Representant Municipal al Pla Territorial de la 
Generalitat: 
 

REPRESENTANT MUNICIPAL 
Càrrec operatiu Nom Telèfon 

Representant Municipal al Pla de la Generalitat. Titular ''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''' 
Representant Municipal al Pla de la Generalitat. 
Substitut 1r 

''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' ''''''' '''''''' ''''''' 

 
 

Confirmi'ls si s'han de dirigir a la Sala CECOPAL: 
 

Lloc Ajuntament de Vielha e Mijaran 

Adreça C. Sarriulèra, núm. 2. VIELHA 

Telèfon 973 640 018 

Fax 973 640 537 

Correu-e info@vielha-mijaran.org 

 
 

 Avisi als municipis veïns: 
 

El contingut de les trucades dependrà de la decisió de l'alcalde/ssa: informació 
únicament,... 

 
Municipi Telèfon 

Canejan 973 648 160 

Naut Aran 973 644 030 

Vilaller 973 697 014 

Montanui 974 554 009 

Benasc 974 551 001 

Es Bòrdes 973 640 939 

Vilamòs 973 640 739 

 
 

 Avisi a les activitats del municipi amb pla d'autoprotecció (PAU) 
El contingut de les trucades dependrà de la decisió de l'alcalde/ssa: informació 
únicament,... 

 
Activitat Titular de l’activitat Director del PAU Cap d’Emergènciaa Altres 

Túnel de 
Vielha 

'''''''''''''''''''''''''''' '''''' '''' 
''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''' 
'''''' ''''''''''''''''' '''''' '''''''''''' ''''''' ''''''''' 
''''''' ''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''' ''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''' 
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

'''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''''' '''''' 
''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' '''' 
''''''''''''''' 

''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''' '''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

'''''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' 

''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

'''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' 

Hospital Val 
d’Aran i 
Residència 
Sant Antoni 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

xgrau@aransalut.com 

  ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' 

'''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' 
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 ''''''''''''''''''''''''' 

xgrau@aransalut.com 

 

''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

maborras@aransalut.com 

 

'''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''' 

 

 
 

 Avisi a altres serveis: 
Anoti aquí els serveis que li indiquin que ha d'avisar. El contingut de les trucades 
dependrà de la decisió de l'alcalde/ssa: informació únicament,... 

 
Servei Nom Telèfon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 Avisi als elements vulnerables que li determinin de la següent llista. 
 
Si l'Alcalde/ssa o el Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població li sol·liciten 

expressament, avisi i doni la informació o les instruccions que li hagin indicat per 

cadascun dels elements vulnerables afectats. 

 

El llistat d’elements vulnerables el trobarà al següent apartat “Annex, directori telefònic 

i de recursos”. 

En color groc s'indiquen els elements que requereixen un avís prioritari perquè els ocupants no 

són autosuficients en l'evacuació/confinament. 
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ANNEXANNEXANNEXANNEX 

 

DIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOS 
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Guia d’Guia d’Guia d’Guia d’iiiinstruccions per alnstruccions per alnstruccions per alnstruccions per al    
    

DIRECTOR DEL PLADIRECTOR DEL PLADIRECTOR DEL PLADIRECTOR DEL PLA    
((((RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIARESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIARESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIARESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA))))    

 

Titular ''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''''' 

Substitut ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''''' 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guia    pas a paspas a paspas a paspas a pas    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MantinguiMantinguiMantinguiMantingui    la calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sort    !!!! 
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1111ACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATES    

    
Avís del sinistreAvís del sinistreAvís del sinistreAvís del sinistre    
 
Posis en contacte amb el Centre de Recepció d'Alarmes local (CRA) 973 640 018 
 

 
 
 
Contacti amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) '''''''' '''''''' ''''''' 
 

 
 
 

 

Seguiment de la situacióSeguiment de la situacióSeguiment de la situacióSeguiment de la situació    
 
Per exercir les seves funcions correctament cal que disposi d'informació fiable i exacta de 
la situació. 
 
Si no hi ha ningú vinculat al Comitè Municipal d’Emergència o a l'Ajuntament que el pugui 
informar: 
 

 

 

 

Atenció!Atenció!Atenció!Atenció!    No continuï fins que no hagi executat aquestes tasquesNo continuï fins que no hagi executat aquestes tasquesNo continuï fins que no hagi executat aquestes tasquesNo continuï fins que no hagi executat aquestes tasques    
  

 Confirmi l'avís. 
 Ampliï i contrasti la informació que ja disposa amb la que li subministri el CECAT. 

 Enviï algú al lloc de l'emergència o a una posició des d'on pugui realitzar un 
seguiment. Aquests actuants anomenats informadors l'han d'informar de primera 
mà i en temps real de la situació i de la seva evolució. 

 
Per seguretat dels actuants, recordi que aquestes tasques no és recomanable que les realitzi una persona 
sola. Cal enviar-hi un equip de dues persones, o més si s'escau. 
 

 Asseguri's que el CRA ja s’ha avisat a Emergències 112. En cas contrari o si hi 

ha dubtes telefoni-hi vostè mateix. AQUEST AVÍS ÉS PRIORITARI ! 
 

 Demani al CRA que li donin una valoració inicial de: 
o La localització i l’abast de la situació d’emergència. 
o Si hi ha persones afectades. 
o Si hi ha danys materials. 
o Les vies d'accés al lloc de l'emergència. 

 
 Ordeni al CRA fer la ronda de trucades per informar de l’avís d'emergència: 

o Als integrants del Comitè Municipal de l'Emergència. 
o Als Ajuntaments de municipis veïns que podrien veure's afectats. 
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2222 PREPREPREPRE----ALERTA I ALERTAALERTA I ALERTAALERTA I ALERTAALERTA I ALERTA 

Succés Nivell d’activació 

Situació d’anormalitat o de risc potencial, que no tingui prou gravetat Pre-alerta 

Indicis o de la previsió de fenòmens que podrien desencadenar més endavant una activació del pla 
però respecte els quals hi ha una certa incertesa 

Pre-alerta 

Previsió de risc important a curt termini Alerta 

Accident o situació d’emergència sense afectació a la població Alerta 

Emergència de petites dimensions que pot ser controlada amb els mitjans habituals  i que no comporta 
perill per a persones i béns 

Alerta  

Pànic, desordre ciutadà per amenaça de risc Alerta 

Situació de risc important per al medi ambient Emergència 

Situació de risc afectant a la població Emergència 

    
PrePrePrePre----alertaalertaalertaalerta    

 
1. Mantingui el seguiment de l’evolució de la situació. 
2. Mantingui informat de l'estat de la situació i l’evolució al Comitè Municipal de 

l'Emergència. 
3. El CRA ha de comunicar al CECAT ('''''''' '''''''' '''''''') que el Pla d'Emergències 

municipal es troba en situació de pre-alerta. 
 

AlertaAlertaAlertaAlerta    
 

1. Prengui les mesures preventives necessàries. 
2. Activi formalment el pla en fase d'ALERTA (enviant el model que té a l'Annex A.1.) 
3. Mantingui el seguiment de l’evolució de la situació. 
4. Mantingui informat de l'estat de la situació i l’evolució al Comitè Municipal de 

l'Emergència. 
 
 

En situacióEn situacióEn situacióEn situació    d'EMERGÈNCIA, passi a la fase següentd'EMERGÈNCIA, passi a la fase següentd'EMERGÈNCIA, passi a la fase següentd'EMERGÈNCIA, passi a la fase següent    
 

Recordi queRecordi queRecordi queRecordi que    
 

 
  

 Les seves funcions són dirigir el Pla d'Emergències Municipal. 
 Els objectius del Pla són: 

o Organitzar els mitjans humans i materials del municipi per afrontar 
l’emergència. 

o Coordinar-los amb els bombers i altres serveis. 
o Assegurar la protecció de persones i béns. 
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3333 EMERGÈNCIAEMERGÈNCIAEMERGÈNCIAEMERGÈNCIA 

 

Telefoni alsTelefoni alsTelefoni alsTelefoni als    membres del Comitè Municipal membres del Comitè Municipal membres del Comitè Municipal membres del Comitè Municipal 
dddd'Emergència'Emergència'Emergència'Emergència    

 

 
 
 

CONSELL ASSESSOR 
Càrrec operatiu Nom Telèfon 

Coordinador Municipal de l'Emergència. Titular '''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''''' 
Coordinador Municipal de l'Emergència. Substitut 1r ''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''' 
   
Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Titular ''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''' 
Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Substitut 1r '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''' '''''''' '''''''' 
   
Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població. 
Titular 

''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''' 

Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població. 
Substitut 1r 

''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''' 

 
 

GABINET D’INFORMACIÓ 
Càrrec operatiu Nom Telèfon 

Cap del Gabinet d’Informació. Titular '''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''' '''''''''''''' 

Cap del Gabinet d’Informació. Substitut 1r ''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' ''''' '''''''''' 
''''''''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''' 

 
 

Només si el CECAT li sol·licita un representant municipal al Pla d’Emergències de la 
Generalitat: 
 

REPRESENTANT MUNICIPAL 
Càrrec operatiu Nom Telèfon 

Representant Municipal al Pla Procicat. Titular ''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''' 
Representant Municipal al Pla Procicat. Substitut 1r '''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''' '''''''' ''''''' 

  

 Convoqui al Comitè Municipal d’Emergència al CECOPAL i constitueixi els Grups 
Locals. 

 Si vostè no pot, encomani que la convocatòria li facin des del CRA. 
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Habiliti la Sala CECOPALHabiliti la Sala CECOPALHabiliti la Sala CECOPALHabiliti la Sala CECOPAL    
 

 
 
 

Lloc Ajuntament de Vielha e Mijaran 

Adreça C. Sarriulèra, núm. 2. VIELHA 

Telèfon 973 640 018 

Fax 973 640 537 

Correu-e info@vielha-mijaran.org 

 
 
 

Enviï l'activació del Pla al CECATEnviï l'activació del Pla al CECATEnviï l'activació del Pla al CECATEnviï l'activació del Pla al CECAT    
 

 
 
 
 

    Activi les emissores Activi les emissores Activi les emissores Activi les emissores de la Xarxa de la Xarxa de la Xarxa de la Xarxa RESCRESCRESCRESCATATATAT    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Prepari les dependències del CECOPAL amb : 
o Línies de telèfon, fax i ràdio. 
o Una taula àmplia per estendre plànols. 

 
La sala CECOPAL ha d'estar separada d’altres dependències perquè puguin treballar amb tranquil·litat i 
confidencialitat. 

 Activi formalment el pla en fase d'EMERGÈNCIA enviant el model que té a 
l'Annex A.1. 

 
L'activació formal del Pla li dóna cobertura legal per realitzar les actuacions que hagi d'emprendre per fer 
front a l'emergència (sol·licitar la prestació de serveis extraordinaris, realitzar requises, limitar l'ús de serveis 
públics i privats de consum de béns, donar ordres d’evacuació i confinament,...). 

 L’Ajuntament de Vielha e Mijaran disposa de dues emissores de la Xarxa 
RESCAT. 

 Aquestes emissores, entre altres utilitats, li serviran per parlar amb l’operatiu 
d’emergències (Bombers, Mossos,...), alhora que tenen un botó vermell que al 
prémer-lo geoposiciona la seva ubicació al centre d’emergències de la 
Generalitat. 
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4444 RECOPILAR INFORMACIÓRECOPILAR INFORMACIÓRECOPILAR INFORMACIÓRECOPILAR INFORMACIÓ 

 
Mentre vagin arribant els membres del Comitè Municipal d’Emergència al CECOPAL, 

 

Telefoni Telefoni Telefoni Telefoni a l'informadora l'informadora l'informadora l'informador    
 
Informi's de l'evolució de la situació. Pregunti i anoti les respostes: 
 

1. A quina zona és l'emergència? 
..................................................................................................................................... 

2. Com evoluciona l'emergència i cap a on? 
..................................................................................................................................... 

3. Falta personal al lloc de l'emergència? 
..................................................................................................................................... 

4. Hi ha carrers, carreteres o camins que cal tallar? 
..................................................................................................................................... 

5. Cal preparar guies per acompanyar a Pompièrs, Mossos d'Esquadra, ambulàncies, 
etc. 
..................................................................................................................................... 

6. Hi ha ferits o víctimes, cal ajuda sanitària? 
..................................................................................................................................... 

7. Quin material fa falta? cascos, escales, pales, fundents, senyals trànsit, furgonetes, 
tot terrenys, mantes, etc. 
..................................................................................................................................... 

8. Cal preparar racions d'aigua i queviures? Per a quantes persones? 
..................................................................................................................................... 

9. Hi ha perill per a les persones? per alguna escola, llar d'infants, residència de gent 
gran, hospital, habitatge? 
..................................................................................................................................... 

10. Cal confinar o evacuar alguna àrea amb població? 
..................................................................................................................................... 

11. Hi ha altres demandes? 
..................................................................................................................................... 
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Telefoni aTelefoni aTelefoni aTelefoni al CECATl CECATl CECATl CECAT    
 

 Comuniqui'ls el seu nom com a Director de Pla d'Emergències Municipal. 
 Expliqui'ls que s'ha constituït el Comitè Municipal d'Emergència, que els ha 

convocat a la sala CECOPAL i que es reuniran properament per prendre les 
primeres decisions. 

 Comuniqui'ls el número de telèfon del CECOPAL i el seu telèfon mòbil. 
 Faci'ls les mateixes preguntes que a l'informador per complementar informació i 

contrasti-les. Anoti les respostes: 
 

1. ...................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................... 
4. ...................................................................................................................... 
5. ...................................................................................................................... 
6. ...................................................................................................................... 
7. ...................................................................................................................... 
8. ...................................................................................................................... 
9. ...................................................................................................................... 
10. ...................................................................................................................... 
11. ...................................................................................................................... 

 
 

Acordi i verifiqui i anoti les tasques que realitzarà el municipi: 
 Avisos a la població, especialment dels elements vulnerables 
 Tasques d'evacuació i acollida 
 Organització de la logística municipal 
 Suport a la intervenció 

 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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5555 CONSTITUIR ELCONSTITUIR ELCONSTITUIR ELCONSTITUIR EL    COMITÈCOMITÈCOMITÈCOMITÈ 

 
Un cop reunits al CECOPAL i a porta tancada, 

 

Constitueixi el Comitè Municipal d’EmergènciaConstitueixi el Comitè Municipal d’EmergènciaConstitueixi el Comitè Municipal d’EmergènciaConstitueixi el Comitè Municipal d’Emergència    
 

 
 
 

Reparteixi Reparteixi Reparteixi Reparteixi les gles gles gles guies d'uies d'uies d'uies d'iiiinstruccionsnstruccionsnstruccionsnstruccions    a cadascun dels a cadascun dels a cadascun dels a cadascun dels 
càrrecs presentscàrrecs presentscàrrecs presentscàrrecs presents    

 
Expliqui'ls que hi trobaran la informació bàsica per al seu càrrec. 

 
 
 

Mentre les llegeixen, obri els plànols que trobarà a dins la caixa d'emergències i 
estengui'ls damunt la taula. 
 
 
 
 

 
  

 Comuniqui als presents que acaben de constituir el Comitè Municipal 
d'Emergència i vostè n'és el Director. 

 Expliqui'ls que els objectius del Pla són: 
o Organitzar els mitjans humans i materials del municipi per afrontar 

l’emergència. 
o Coordinar-los amb els bombers i altres serveis. 
o Assegurar la protecció de persones i béns. 

Que per assolir aquests objectius els grups actuants que es constituiran són: 
(segons el tipus d'emergència, marqui els grups que cal activar) 

 Grup Local Logístic i d’Acollida 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 
 
També comptarem amb: 

 El Coordinador Municipal de l'Emergència 
 El Gabinet d'Informació 

A LA CONTRAPORTADA D’AQUESTA CARPETA DISPOSA D’UN CD-ROM AMB TOTA 
LA DOCUMENTACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES EN FORMAT DIGITAL PER SI HA 
DE FER CÒPIES DELS PLÀNOLS, DOCUMENTS, PLANTILLES, ETC. 
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6666 ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 
 

Presa de decisionPresa de decisionPresa de decisionPresa de decisionssss    
 

Expliqui al Comitè Municipal d’Emergència tota la informació que disposa i que ha obtingut 
a través dels informadors i CECAT. 
 
Comentin i valorin entre tots la situació d'emergència. 

  
Prengui les decisions oportunes i reparteixi les tasques que ha de realitzar cadascú. 
 
El CECOPAL s'ha de reunir periòdicament per anar valorant de nou la situació i repartir 
les tasques que sorgeixin.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Recordi que l’Article 10 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya el faculta com a DIRECTOR 
DEL PLA per requerir: 
Prestacions personals i requisicions 
1. Una vegada activat un pla de protecció civil o en les situacions d'emergència declarada, d'acord amb el que estableix 
l'apartat 3, l'autoritat competent de protecció civil pot ordenar a les persones la prestació de serveis destinats a afrontar 
l'emergència, de manera proporcionada a la situació  creada i a les possibilitats de cadascú. La prestació d'aquests 
serveis és obligatòria i no dóna lloc a indemnització per aquesta causa. 
2. Una vegada activat un pla de protecció civil o en les situacions d'emergència declarada, sempre que la naturalesa de 
l'emergència ho faci necessari, l'autoritat competent de protecció civil pot ordenar la requisició, la intervenció i l'ocupació 
temporal i transitòria dels béns necessaris per a afrontar l'emergència. S'ha d'indemnitzar qui sofreixi danys i 
perjudicis causats per aquestes actuacions, d'acord amb les lleis. En les mateixes condicions, pot ordenar l'ocupació 
de locals,  d'indústries i de tota classe d'establiments. 
... 

 
 
 
MOLT IMPORTANT! MOLT IMPORTANT! MOLT IMPORTANT! MOLT IMPORTANT! Al prendre les decisions, tingui Al prendre les decisions, tingui Al prendre les decisions, tingui Al prendre les decisions, tingui en conen conen conen consideració la següent sideració la següent sideració la següent sideració la següent 
informacióinformacióinformacióinformació....    
        

Si necessita ajuda, recordi també que municipi de Vielha e Mijaran està en fase d'adhesió 
(o s'ha adherit) al Pla d'Assistència i Suport (PAS) del Conselh Generau d’Aran, 
homologat en data 04/10/2012 per tal que li puguin donar suport en situacions 
d'emergència, i que les funcions i atribucions d'aquest organisme en matèria de protecció 
civil seran les que fixa el conveni d'adhesió. '''''''' ''''''' '''''''' '''''''' 
 
D'altra banda, també disposa del suport del Pla d’emergències Autonòmic 
corresponent de la Generalitat de Catalunya i l’ajuda l'ha de sol·licitar a través del 
CECAT. '''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 
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ActuacionActuacionActuacionActuacionssss    per riscosper riscosper riscosper riscos    
    
    
Les actuacions previstes són: 
 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 1: BÀSIC 

FASE  TASQUES  

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 
 Comunicats del CECAT 
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 
 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 
 Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones). 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla bàsic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. '''''''' '''''''' '''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que 
s’escaigui. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables que podríen veure’s afectats i demanar si 
tenen necessitats especials (veure 6.1.3). 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 En cas d’esllavissades i despreniments: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona afectada 
perquè ens verifiqui la situació. 

 Adequar rutes alternatives si ha afectat a la xarxa bàsica de camins o 
carreteres. 

 Avaluar si hi pot haver persones incomunicades o desaparegudes. 

 Localitzar possibles zones afectades, amb danys o a evacuar, i 
comunicar-ho a bombers. 

 Fer seguiment de les zones de risc, especialment dels vessants de la 
carretra N-230 per si cal comunicar incidències al titular de la carretera 
i/o bombers. 

 En cas de ventades i tempestes: 

 Tancar els espais públics on es detecti risc pels vianants o usuaris 
(piscines municipals, parcs urbans arbrats o altres si s’escau). 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de 
branques o arbres. 

 Comunicar el risc als centres escolars i valorar si cal suspendre activitats 
en el pati o zones escolars que puguin representar risc pels alumnes. 

 Fer seguiment a través dels refugis,... si tenen coneixement de persones 
practicant activitats de muntanya que puguin estar en risc, i traslladar la 
informació a bombers si és oportú. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants 
(arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 En cas d’accidents a la xarxa viària: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona de 
l’accident perquè ens verifiqui la situació i mentre encara estan 
deplaçant-se els cossos d’emergències, informar-los de la previsió de 
ferits i gravetat dels mateixos. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar i 
habilitar rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar la via de 
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comunicació i permetre el pas dels vehicles d’emergències. Els principals 
aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas de contaminació al medi natural: 

 Valorar quina pot ser la font i matèria contaminant i les conseqüències 
que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden veure afectats. 

 Si hi pot haver dispersió del contaminant, estudiar la possible dispersió i 
donar els avisos oportuns als possibles afectats (direcció del vent, 
aigües,...). 

 Suspendre les activitats que puguin veure´s afectades (pesca 
esportiva,...) 

 En cas d’intoxicacions col·lectives: 

 Valorar quin pot ser l’orígen de la intoxicació, possible nombre 
d’afectats, ubicació, i comunicar-ho als serveis sanitaris. 

 En cas d’aglomeracions o allaus humanes: 

 Habilitar un espai per estacionar les ambulàncies proper a la zona de 
l’allau humà. 

 Habilitar un espai per classificar i atendre als ferits i/o víctimes. 

 Allunyar les persones no afectades perquè no interfereixin els serveis 
d’emergències. 

 En cas de manca de subministrament de serveis bàsics: 

 Contactar amb les empreses subministradores, comunicar la situació al 
municipi i sol·licitar informació de l’avaria. 

 Si l’avaria ha de ser de llarga durada, localitzar empreses de lloger de 
generadors, de cubes d’aigua,... En cas de manca d’aigua es planfica 
facilitar-ne amb un camió cuba una vegada al dia en horari preestablert 
en els següents punts: 

 Vielha: Aparcament central. 

 Vielha: C. Montcorbisson 

 Mijaran: Vial lateral N-230, davant edifici en forma de 
corba al pk 163,7. 

 Betrén: Davant ajuntament, Pl. de Cal. 

 Escunhau: Cruïlla C. Santa Anna i C. Sortaus. 

 Casarilh: Entrada pel C. Major des de la C-28. 

 Cassau: Davant ajuntament, Pl. Nava 

 Gausac: Pl. Major 

 Vilac: Pl. dera Glèsia 

 Mont: Davant ajuntament, Pl. Major 

 Betlan: Davant ajuntament, Pl. de Sant Père 

 Montcorbau: Davant de l’Església, C. Sant Esteve 

 Aubèrt: Pl. Major 

 Vila: C. Major 

 Arròs: Pl. de Naut 

 En cas d’incendis en edificis: 

 Guiar als bombers i indicar-los els hidrants més propers. 

 L’arquitecte municipal, si s’escau, pot disposar informació útil per als 
bombers sobre l’edifici o immoble. 

 En cas d’atemptats terroristes: 

 Posar-se a disposició dels cossos amb competència en terrorisme. 

 En cas d’accidents greus en túnels 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
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d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accident en conduccions de productes perillosos (xarxa de gas propà 
per ús domèstic,...) 

 Ficar-se en contacte amb l’empresa responsable de l’instal·lació. 

 En cas d’ accident associat a l’emmagatzematge de substàncies perilloses en 
instal·lacions no industrials (vessaments, incendis,...) 

 Valorar quina és la font i matèria contaminant o en combustió i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 En cas d’ accident en un establiment educatiu 

 Contactar amb el centre educatiu per valorar la magnitud de 
l’emergència 

 Contactar amb cosos d’èmergència. 

 En cas d’accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accidents greus en establiments amb substàncies perilloses 

 Valorar quina és la substància perillosa afectada per l’accident i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 Contactar amb el bombers i amb REPSOL BUTANO, SA per valorar la 
magnitud de l’emergència i les mesures a adoptar per la població. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla bàsic d’emergències municipal al 
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 2: INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estacions d’aforament Conselh:  

 http://www.conselharan.org/nivel-de-los-rios/ 

 http://conselh.smartyplanet.com/ 

 Estacions d’aforament de la CHE:  

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A200 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A143 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A019 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 Nuclis urbans o zones urbanes amb risc alt d’inundació: Vielha, Mijaran, 
Casarilh, Aubèrt i Pont d’Arròs. 

 Nuclis urbans amb risc d’afectació per con de dejecció (segons INUNCAT): 
Vielha, Mijaran i Pont d’Arròs. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 
prioritària: 

 En situació de pre-alerta no es planifica cap actuació concreta, tret de 
valorar segons el nivell de risc la senyalització/balissament dels guals 
inundables. També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals 
riberes del municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joeu en 
coordinació amb el municipi d’Es Bòrdes. 

 Avisar aquelles instal·lacions amb risc d’inundació i persones que facin 
activitats a la llera del riu. En concret cal ser prioritari amb: 

 Camping Verneda ''''''''''''''''''''  

 Camping Artigané ''''''''''''''''''''' 

 Avisar i informar aquells altres elements vulnerables afectats pel risc 
d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió d’afectació. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per inundacions inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment també 
pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i 
mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avisar i donar instruccions, concretades amb bombers, als elements 
vulnerables afectats pel risc d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió 
d’afectació. 

 Concretar amb bombers i aplicar actuacions d’autoprotecció en els següents 
punts d’actuació prioritària (PAP) inclosos en el pla INUNCAT: 

 PAP- 1: Conca Nere-riu Nere. Zona urbanitzada al nucli de Vielha. 

 PAP- 130: Conca Garona-Barranc de Casau. Zona urbanitzada al nucli de 
Casau. 

 PAP- 133: Conca Garona-riu Garona. Llera amb escassa capacitat de 
desguàs al pas per Vielha. 

 PAP- 226: Pont Av. deth Solan (est) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 227: Passarel·la peatonal d'accés a Vielha (zona hospital) sobre la 
Garona. Estructura de protecció per l’erosió 

 PAP- 228: Pont C. Querimònia a Vielha sobre la Garona. Via de 
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comunicació 

 PAP- 229: Carretera N-230. Pont entre Vielha i Mijaran sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 230: N-230- accés a l'EDAR de Vielha. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 231: Via d'accés a la pista forestal Aubert-Baricauba. Pont sobre la 
Garona. Via de comunicació 

 PAP- 232: Camí particular al Camping Artigané. Pont sobre la Garona. Via 
de comunicació (actualment esfondrat, no operatiu) 

 PAP- 233: Via d'accés al Camin Reiau entre Aubèrt i Es Bòrdes. Pont 
sobre la Garona. Via de comunicació 

 PAP- 234: Pont del camí interior del Camping Verneda sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 356: Conca Riu Joèu. Riu amb fort pendent (6-5%) on el transport 
de materials és habitual i comporta perill d'inundació d'instal·lacions 
hidroelèctriques, de camps de conreu i d'habitatges. 

 PAP- 586: Carretera N-230. Pont sobre el riu Nere. Via de comunicació 

 PAP- 727: Cra. N-230- km 168,7, Càmping Artigané- càmping de 
categoria 2a- unitats d’acampada 208 

 PAP- 733: Cra. N-230- km 170. Càmping Verneda- càmping de categoria 
2a- unitats d’acampada 210 

 PAP- 962: Via interior de Casarilh. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 963: Via interior d'Escunhau. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 964: Via interior de Betren. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 965: Pont Av. deth Solan (oest) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 1682: Tota la conca de la Garona. Cada un dels espais protegits de 
la conca de la Garona té un element (flora- fauna- paisatge) que ha 
motivat la seva conservació. Tots ells es consideren d'un alt valor ecològic 
i de qualitat ressenyable. 

 PAP- 1683: Gran part de la conca de la Garona. Per aspectes referits a la 
qualitat ecològica dels espais fluvials quant a la seva estructura física 
(estructura dels hàbitats). Així són Àrees que mostren una especial funció 
quant a la connectivitat (des del punt de vista biològic o estrictament 
faunístic) 

 PAP- 1687: Tot el Varradòs. Espai de notable interès per a la recuperació 
de l'espai fluvial de gran representativitat territorial i simbolisme social. 

 PAP- 1709: Presa a prop del Refugi dera Bassa d'Oles. 

 PAP- 1710: Estació d'aforament de l'Arriu Nere. Presència d'un element 
que talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1711: Barratge de Vielha. Arriu Nere. Presència d'un element que 
talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1712: Barratge deth Garona a Vielha-Mijaran. 

 PAP- 1713: Resclosa a l'Arriu Varradòs. 

 PAP- 1714: Resclosa a la Capçalera del Varradòs- prop del Pònt de 
Varradòs. 

 PAP- 1839: La Garona i el Nere en el seu pas per Vielha i rodalies. Estat 
crític de conservació per la ocupació dels espais riparis amb alt grau 
d'irreversibilitat: presència important de deixalles- endegaments- 
edificacions o construccions molt propers a la zona fluvial. Important 
pressió urbanística. 

 PAP- 1840: Tota la conca de la Garona al municipi. Tram que mostra una 
especial funció en quant a la connectivitat (des del punt de vista de la 
connectivitat o estrictament faunístic) de la matriu ecosistemàtica 
territorial. 

 PAP- 1846: Barratge deth Joèu superior. Resclosa. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals riberes del 
municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Tancar els següents espais públics: 
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 Banqueta del riu Garona al nucli de Vielha. 

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 
tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres, esllavissades,... 

 Preventivament, allunyament de les zones inundables i trasllat a lloc segur 
dels elements amb risc que puguin ser arrossegats per l’aigua, com mobiliari 
urbà, vehicles,... 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. Són llocs de possible 
evacuació els següents, 

 Per perill sobre l’element: 

 EV-03; Camping Artigané 

 EV-05; Camping Verneda  

 EV-07; Zona inundable al nucli d’Aubert  

 EV-24; Zona inundable al nucli urbà de Vielha i Mijaran 

 Per perill en les proximitats de l’element o per possiblilitat de quedar-se 
aïllat 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish  

 EV-02; Nucli de Pont d’Arròs  

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-24; Nucli, instal·lacions, empreses de Mijaran 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 3: NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 Boca sud del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 Boca nord del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 En una vorera de l’aparcament central de Vielha. 

 Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem municipal: 

 Magatzem municipal (N-230, km 165,0). 

 Empreses i entitats de provisionament de fundents: 

 Salinera de Cadona ''''''' '''''''' ''''''' 

 Ercros - Cardona '''''''' ''''''' '''''''' 

 Iberpotash - Sallent '''''''' ''''''' ''''''' 

 Iberpotash - Súria ''''''' '''''''' '''''''' 

 Diputació de Lleida, servei de Vies i Obres: ''''''' ''''' ''''' '''''' 

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: 

 Punts de distribució de fundents-salers (Codi-Adreça-Nucli urbà): 

 1AR: Carrer Major (Pau), Arròs 

 2AR: Plaça de Baix (1), Arròs 

 3AR: Plaça de Baix (2), Arròs 

 4AR: Carrer de la Crestalhera, Arròs 

 5AR: Plaça de Dalt, Arròs 

 6AR: Carrer Sant Joan (Ermita), Arròs 

 7AU: Plaça Major, Aubèrt 

 8AU: Parada bus-contenidors, Aubèrt 

 9BT: Jarabe de Palo, Betlan 

 10BT: Local Social, Betlan 

 11BE: Plaça, Betrén 

 12BE: Cementèri, Betrén 

 13CA: Cantonada carrer Sasinta, Casarilh 

 14CA: Capella, Casarilh 

 15CS: Plaça, Casau 

 16ES: Estampa-Sortaus, Escunhau 

 17ES: Gleisa, Escunhau 

 18GA: Curva Segura, Gausac 

 19GA: Porter/Sabarta, Gausac 

 20GA: Plaça Major, Gausac 

 21MO: Plaça Major, Mont 

 22MO: Carrer Sant Pau-Arjo, Mont 

 23MC: Lauader, Montcorbau 

 24VI: Guàrdia Civil, Vielha 

 25VI: Pisos protecció oficial, Vielha 

 26VI: Carretera Gausac-Anglada, Vielha 

 27VI: Carrer Pomaròla, Vielha 

 28VI: Escòla d'Adults, Vielha 
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 29VI: Carrer Solana, Vielha 

 30VI: Carrer Bergas, Vielha 

 31VI: Queimada, Vielha 

 32VI: Ajuntament, Vielha 

 33VI: Avinguda Pas d'Arró-Mandronius, Vielha 

 34VI: Sala Audiovisual-Cine, Vielha 

 35VI: Carrer des Comptes, Vielha 

 36VI: Hotel Iori, Vielha 

 37VI: Carrer Major, Vielha 

 38VI: Panificadora (carrer Es Ticos), Vielha 

 39VI: Escòla, Vielha 

 40VL: Casa de Puente, Vilà 

 41VL: Plaça de dalt, Vilà 

 42VC: Plaça dera Gleisa, Vilac 

 43VC: Marcelino, Vilac 

 44VC: Carrer de Mont, Vilac 

 45VC: Carrer Trilhat, Vilac 

 46CS:Carrer deth Sauquer (Casau) 

 47MO: Carrer deth Centre (Mont)  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es contractaran 
periòdicament per concurs. En aquest concurs no s’estableixen rutes 
de neteja, sinó prioritats de neteja dels vials i l’empresa 
adjudicatària és qui en funció de la seva maquinària s’organitzarà 
en rutes. Aquestes prioritats dels vials estan refelxades en la 
cartografia específica de nevades (en els 68 plànols titulats “Pla 
d’Actuació Nevades”). 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les àrees on no hi 
poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són punts o bé de risc, o 
bé de difícil accés o bé que han de quedar lliures al trànit per tal que es 
pugui gestionar bé la neteja dels vials, provisionament de fundents als 
salers,... Fora d’aquestes zones, s’habilitaran els aparcaments ja 
existents a cada nucli urbà. 

 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: No es 
predeterminen punts a senyalitzar en fase de prealerta. 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 S’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli urbà.  

 Revisar l’estat del material disponible, com maquinària, grups electrògens, 
combustible,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per nevades inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. '''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos 
de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Rutes, prioritat i responsabilitat de neteja de vials i distribució de fundents: 

 Punts prioritaris a netejar la neu: 

 Accés a les llars d’infants, escoles i instituts, a l’ajuntament, 
hospital i llar d’avis. 

 Neteja de vials no municipals: 

 Responsabilitat del Ministerio de Fomento:  

 Carretera N-230. 

 Responsabilitat a càrrec de la Generalitat de Catalunya:  

 Carretera C-28. 
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 Responsabilitat a càrrec de la Diputació de Lleida:  

 LV-5052 (Accés a Vilac) 

 LV-5055 (Accés a Vilamòs) 

 Neteja de vials a càrrec de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran:  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es 
contractaran periòdicament per concurs. En aquest concurs 
no s’estableixen rutes de neteja, sinó prioritats de neteja 
dels vials i l’empresa adjudicatària és qui en funció de la 
seva maquinària s’organitzarà en rutes. Aquestes prioritats 
dels vials estan refelxades en la cartografia específica de 
nevades (en els 68 plànols titulats “Pla d’Actuació 
Nevades”). 

 LV-5052 i LV-5055: El titular d’aquestes vies és la 
Diputació de Lleida, però la neteja de neu se’n cuida 
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i es contracta 
cojuntament amb amb la neteja de la resta de vies 
municipals. 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 
plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes 
aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 
68 plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les 
àrees on no hi poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són 
punts o bé de risc, o bé de difícil accés o bé que han de quedar 
lliures al trànit per tal que es pugui gestionar bé la neteja dels 
vials, provisionament de fundents als salers,... Fora d’aquestes 
zones, s’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli 
urbà. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 Regular l’accés a la ribera de Varradós i a l’Artiga de Lin (ribera a del riu 
Joeu) normalment correspon al Conselh Generau. En època de neu però, 
no s’hi fa cap acció, simplement es deixa que la neu deixi intransitables 
les dues pistes. Tanmateix, amb risc de nevades fora d’època de neu 
caldrà valorar el control d´accés a aquests paratges. 

 Els punts per col·locar/treure cadenes al municipi de Vielha són:  

 N-230: Boca sud túnel Vielha i boca nord (carretera gestionada pels 
Mossos d’Esquadra). 

 C-28: No s’estableix cap punt. Normalment els vehicles les col·loquen al 
polígon Mijaran (carretera gestionada pels Mossos d’Esquadra). 

 Resta de vies: No s’estableix cap punt predeterminat per muntar 
cadenes. 

 Tancar els següents espais públics: 

 No es preveu tancar cap espai públic. 

 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials.  

 Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i 
terrats si els mitjans de titularitat muncipal estan desbordats. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 4: ALLAUS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Butlletí diari de Perill d’allaus: 
http://www.igc.cat/web/ca/allaus_butlleti.php 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Publicar i difondre un ban d’alcaldia indicant el risc d’allaus i la seva evolució 
pels propers dies. 

 Fer seguiment del mantell nival. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per allaus inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.'''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància del mantell 
nival i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Senyalitzar, tallar i controlar l’accés a: 

 Accés la Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Accés a les zones urbanes on s’hagi decretat evacuacions per elevat risc 
d’allaus. 

 Av. Eth Solan (CEIP Garona): Per perill de caiguda de canelobres. 

 Altres punts on es determini segons l’episodi de risc. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Els edificis/instal·lacions amb més risc del municipi són: 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-44; Centre de Transferència d'Escombreries 

 EV-46; Refugi de Molières 

 Els nuclis urbans que es poden veure afectats per un allau segons el 
mapa de risc d’allaus del IGCC són: 

 EV-19; Casau 

 EV-39; Casarilh 

 Neteja de la xarxa viària local, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 5: INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Perill d’incendi forestal: 
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les zones d’especial risc, àrees de pic-nic, zones on 
tradicionalment es cremen pastures,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per incendi forestal inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al 
CECAT. 

 Trucar al 112 si es detecta un incendi. (a més del 112 i sense excloure 
aquesta trucada, posteriorment també pot contactar amb bombers de la Val 
d’Aran tel.''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’incendi. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3), transmetre la 
mesura d’autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen 
necessitats especials. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en l’incendi. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 6: SÍSMIC 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 
http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per risc sísmic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.'''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades. 

 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys 
conseqüència del sisma: 

 Equipaments públics vulnerables del llistat d’elements vulnerables per 
ocupació de persones vulnerables 

 EV-22; Escòla Mairau "Era Cunhera" 

 EV-28; Espitau dera Val d'Aran 

 EV-31; Residència de la Gent Gran 

 EV-36; IES Aran 

 EV-37; Escòla de Música 

 EV-38; CEIP Garona 

 EV-49; Associació de Discapacitats Psíquics d’Aran (Talhèr 
ocupacionau discapacitats ADDA) 

 Edificis de 5 o més plantes considerats elements vulnerables, esglésies 
amb campanars de construcció tradicional, o edificis i instal·lacions 
especialment vulnerables a sismes per la seva naturalesa. 

 EV-16; Subestació elèctrica de Vielha 

 EV-26; Conselh General d'Aran 

 EV-45; Túnel de Vielha 

 EV-63; Torre telecomunicacions de Vielha 

 EV-57; Aula de salut 

 EV-51; Hotel Acevi-Val d'Aran 

 EV-52; Hotel Eth Solan 

 EV-53; Hotel Vielha 

 EV-54; Aparthotel Irissa 

 EV-55; Hotel Tuca 

 EV-56; Hotel Delvalle 

 EV-58; Hotel Orla 

 EV-59; Hotel Aran 

 EV-60; Hotel Urugallo 

 EV-61; Hotel Sol Melià 

 EV-66; Parador Nacional de Vielha 

 EV-67; Aparthotel La Vall Blanca 

 EV-68; Aparthotel Refugi deth Aran 

 EV-69; Hotel Baricauba 

 EV-70; Hotel Fonfreda 

 EV-50; Església Sant Tomàs (Casarilh) 
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 EV-62; Església Sant Miquèu (Vielha) 

 EV-64; Església Sant Sernilh (Betrén) 

 EV-65; Església Sant Estèue (Betrén) 

 EV-75; Església Santa Eulària (Arròs) 

 EV-78; Església Sant Martin (Aubert) 

 EV-79; Església Mair de Diu deth Ròser (Aubert) 

 EV-80; Església Sant Peir (Vilà) 

 EV-81; Església Sant Miquèu (Vilà) 

 EV-82; Església Sant Peir (Betlan) 

 EV-83; Església Sant Feliu (Vilac) 

 EV-84; Església Sant Pau (Mont) 

 EV-85; Església Sant Martin (Gausac) 

 EV-86; Església Sant Andrèu (Casau) 

 EV-87; Església Sant Peir (Escunhau) 

 EV-88; Església Sant Estèue (Montcorbau) 

 Edificis i refugis del llistat d’elements vulnerables que poden quedar 
aïllats o incomunicats en cas de sisma 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-46; Refugi de Molières  

 EV-47; Alberg de Sant Nicolau - Er Espitau de Vielha 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada. 
En el cas probable que al primer moment o primers dies no es puguin 
utilitzar els centres d’acollida permanents, cal habilitar un “centre de 
recepció d’evacuats i acollida temporal” a l’aparcament central de Vielha 
perquè la població que acaba de sofrir un sisma no vol allotjar-se en edificis. 
Per constituir aquesta àrea temporal on acollir els evacuats fins que aquests 
puguin retornar als seus habitatges o ser reallotjat a centres d´acollida 
permanents caldrà sol·licitar recursos al Director del pla SISMICAT 

 Per establir el campament, caldrà sol•licitar recursos al Director del pla 
SISMICAT 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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Elements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerables    
 

El llistat d’elements vulnerables el trobarà l’últim apartat “Annex A.4, directori telefònic 

i de recursos”, alhora que cartografiats en els plànols. 

En color groc s'indiquen els elements que requereixen un avís prioritari perquè els ocupants no 

són autosuficients en l'evacuació/confinament. 

 
 
 
 

Activitats del municipiActivitats del municipiActivitats del municipiActivitats del municipi    amb Pla d'Autoprotecció (PAU)amb Pla d'Autoprotecció (PAU)amb Pla d'Autoprotecció (PAU)amb Pla d'Autoprotecció (PAU)    
 

Activitat Titular de l’activitat Director del PAU Cap d’Emergènciaa Altres 

Túnel de 
Vielha 

'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' 
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''' 
'''''' ''''''''''''''''' '''''' ''''''''''' ''''''' ''''''''''' 
'''''' ''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

''''' ''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' 
'''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''' ''''''' '''' ''''''''''''''' '''''' 
''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' ''' 
''''''''''''''' 

''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' 

''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

'''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''' '''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 

Hospital Val 
d’Aran i 
Residència 
Sant Antoni 

'''''''''''''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''' 

xgrau@aransalut.com 

 

  ''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' 

''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

xgrau@aransalut.com 

 

''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' 

maborras@aransalut.com 

 

'''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
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Centres d'acollidaCentres d'acollidaCentres d'acollidaCentres d'acollida    
 

Codi 
Nom i 

tipus 
Responsable Adreça Capacitat  Llits Calefacció 

Dutxes 

amb 

aigua 

calenta 

Cuina 
Possible 
afectació 
per risc 

CA-01 
Palais de 

Gèu 

Ajuntament de 

Vielha e Mijaran 
Vielha 600 No Sí Limitat No 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-02 

Sala 

Polivalent 

de Vielha 

Ajuntament de 
Vielha e Mijaran 

Vielha 300 No Sí No No 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-03 IES Aran Departament 
d’Ensenyament 

Vielha 400 No Sí Sí Sí 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-04 
CEIP 

Garona 
Ajuntament de 
Vielha e Mijaran 

Vielha 500 No Sí Sí Sí 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-05 
Palais 

d’Espòrts 
Ajuntament de 
Vielha e Mijaran 

Vielha 500 No Sí Sí No 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

 
 
 
 
 

Altres actuants al Pla d'Emergències MunicipalAltres actuants al Pla d'Emergències MunicipalAltres actuants al Pla d'Emergències MunicipalAltres actuants al Pla d'Emergències Municipal    
 
 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

ALTRES CÀRRECS DE COOPERACIÓ EN L´EMERGÈNCIA I DE SUPORT AL CONSELL ASSESSOR 

 CARREC OPERATIU NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 

TELÈFON 

S
u
p
o
rt

 a
l 
G

ru
p
 L

o
ca

l 
d
e
 

Lo
g
ís

ti
ca

 i
 A

co
lli

d
a
 

Responsable d'acollida ''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' '''''''' 

Coordinador dels voluntaris 

ocasionals. Titular 

'''''''''''''' '''''''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 

Coordinador dels voluntaris 

ocasionals. Substitut 1r. 

'''''''''' ''''''''' ''''''''' 

''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

Col·laboradors:  

“Associacion Volentaris d’Aran” 

''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''''' 
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

ALTRES CÀRRECS DE COOPERACIÓ EN L´EMERGÈNCIA I DE SUPORT AL CONSELL ASSESSOR 

 CARREC OPERATIU NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 

TELÈFON 
S
u
p
o
rt

 a
l 
G

ru
p
 L

o
ca

l 
d
’O

rd
re

 i
 A

v
is

o
s 

a
 l
a
 

P
o
b
la

ci
ó
 

Responsable d’avisos a la població 
'''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' '''''''' 

Vigilant municipal 
''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''' 

'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' '''''''' 

 
 
 

Centre d'allistament de voluntarisCentre d'allistament de voluntarisCentre d'allistament de voluntarisCentre d'allistament de voluntaris    
 
En cas de ser necessària l’organització de veïns i voluntaris per col·laborar en 
l’emergència, s’ha previst com a punt de reunió: 
 

Lloc Ajuntament de Vielha e Mijaran 

Adreça C. Sarriulèra, núm. 2. VIELHA 

Telèfon 973 640 018 

Fax 973 640 537 

Correu-e info@vielha-mijaran.org 

 
 
 
Recordi que per ajudar-lo a realitzar les tasques disposa dels següents Annexos: 
 
A.1 MODELS D’ACTIVACIÓ DEL PLA 
A.2 ORDRE D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT 
A.3 DECRET DE REQUISA 
A.4 ORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIES  
A.5 DIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOS 
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ANNEXANNEXANNEXANNEXOSOSOSOS 
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A.1A.1A.1A.1    MODELMODELMODELMODELSSSS    D’ACTIVACIÓ DEL PLAD’ACTIVACIÓ DEL PLAD’ACTIVACIÓ DEL PLAD’ACTIVACIÓ DEL PLA 

 
NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ DEL PLA CORRESPONENT INCLÒS AL DUPROCIM EN 
ALERTA/EMERGÈNCIA  
(enviar-ho al CECAT per fax al ''''''' '''''''' ''''''' o correu electrònic a '''''''''''''''''''''''''''''''''  
''''''''''''''''' '''''''' '''''''' 
 

..............................................................................., alcalde/ssa de Vielha e Mijaran,  pels 

poders que tinc, 

 

DECLARO: 

L’ALERTA/EMERGÈNCIA en el municipi,  

i 

ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal en fase d’ALERTA / EMERGÈNCIA, a causa d’/de 

□ ............................................................................................... 

□ Inundacions  

□ Nevades 

□ Allaus 

□ Incendi forestal  

□ Emergències sísmiques 

 
 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 

 

Les mesures previstes són: 

  

  

  

..............................................................................., 

Alcalde/ssa 

 

 

 

Vielha e Mijaran, .......... de/d’......................................... de 20....... 
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NOTIFICACIÓ  DE DESACTIVACIÓ DEL PLA CORRESPONENT INCLÒS AL DEL DUPROCIM 

(enviar-ho al CECAT per fax al ''''''' '''''''' ''''''' o correu electrònic a ''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''' ''''''' ''''''''' 
 

 

................................................................................, alcalde/ssa de Vielha e Mijaran,  pels 

poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc, 

 

DECLARO: 

DISSOLT el Comitè d'Emergències. 
DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa d’/de 
..............................................................., i la tornada a la normalitat. 

 

 

 

 

................................................................................, 

Alcalde/ssa 

 

Vielha e Mijaran, .......... de/d’......................................... de 20....... 
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A.2 A.2 A.2 A.2 ORDRE D'EVACUACIÓ I CONFINAMENTORDRE D'EVACUACIÓ I CONFINAMENTORDRE D'EVACUACIÓ I CONFINAMENTORDRE D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

BAN 
ORDRE D’EVACUACIÓ 
L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:.................................................. 

......................................................................................................................................................

...............................................(especifiqueu el nom dels carrers, urbanitzacions, polígons,...). 
 
 Seguiu les següents instruccions: 

* Aneu amb els vostres vehicles a 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

(especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal). 

* Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................(especifiqueu l’adreça). 

* Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en 

preneu; diners...). Si aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil 

com cal. 

 

 

 

 

BAN 
ORDRE DE CONFINAMENT 
L’Ajuntament comunica que la població / barriada / urbanització / polígon ……......................… 

…………...........................................................................................................................................

........................................................…, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva.  

 

Seguiu les següents instruccions: 
* Tanqueu les portes i les finestres.  

* Mantingueu els sistemes de ventilació i climatització en funcionament. 

* Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. 

* No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 
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A.A.A.A.3333    ORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIES 
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A.A.A.A.4444    DIRECTORI TELEFÒNIC I DE DIRECTORI TELEFÒNIC I DE DIRECTORI TELEFÒNIC I DE DIRECTORI TELEFÒNIC I DE 

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS 
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Guia d’Guia d’Guia d’Guia d’iiiinstruccions per alnstruccions per alnstruccions per alnstruccions per al    
    

CAP DEL GRUP LOCAL CAP DEL GRUP LOCAL CAP DEL GRUP LOCAL CAP DEL GRUP LOCAL     
            D’D’D’D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ    

 

Titular ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' 

Substitut RAMÓN GONZÁLEZ PUJOL  '''''''''' '''''''' '''''''''' '''''''''' 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guia    pas a paspas a paspas a paspas a pas    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MantinguiMantinguiMantinguiMantingui    la calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sort    !!!! 
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1111ACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATES    

    
AvísAvísAvísAvís    
 

 
 
 

CCCComunicacióomunicacióomunicacióomunicació    amb l’Alcalde amb l’Alcalde amb l’Alcalde amb l’Alcalde     
 
Posis en contacte amb el Director del Pla d'Emergències Municipal: 

 Alcalde/ssa: '''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''  
 O amb el seu substitut (4t tinent d'alcalde: RAMÓN GONZÁLEZ PUJOL Tel. '''''''' 

'''''''''' '''''''''). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 Demani a l’alcalde que li doni una valoració inicial de: 

o La localització i l’abast de la situació d’emergència. 
o Si hi ha persones afectades. 
o Si hi ha danys materials. 
o Les vies d'accés al lloc de l'emergència. 

 
 Demani a l'alcalde instruccions. 

 
 Si es constitueix el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local), ha de 

desplaçar-s'hi. 
 

o ADREÇA: Ajuntament De Vielha e Mijaran. Carrer Sarriulèra, 2. Vielha 

 Si no està segur que s'hagi donat l'avís, comunicar l'existència de l'emergència: 
o Al 112 i al CECAT ('''''''''' '''''''''' '''''''''). 
o Al Centre de Recepció d'Alarma local, CRA (973 640 018). 



Data actualització: 13/04/2018  

   

  

2222 FUNCIONSFUNCIONSFUNCIONSFUNCIONS 

 

Llegeixi atentament les seves funcionsLlegeixi atentament les seves funcionsLlegeixi atentament les seves funcionsLlegeixi atentament les seves funcions    
 

Durant aquesta emergència vostè serà membre del Comitè Municipal d'Emergència i 
exercirà les funcions de Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població. 
 
El Comitè es constitueix en el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local). 
 
Les funcions del Comitè són avaluar la situació, definir els problemes i prendre les 
decisions per solucionar-los. 
 
Les seves funcions dins el Comitè com a Cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la 
Població són: 

 

 
 
 

Les funcions principals del Grup Local d' d’Ordre i Avisos a la Població són: 
 

 
 

 Col·laborar en la presa de decisions. 
 Dirigir, coordinar i executar les tasques que corresponguin al Grup Local d’Ordre i 

Avisos a la Població. 

 Rebre i notificar, en primera instància i de forma immediata l'existència de 
l'emergència al 112 i al CECAT ('''''''''' '''''''''' '''''''''). 

 Avisar i informar la població afectada i, en particular, els elements 
especialment vulnerables. 

 Comunicar a la població les mesures que hagi d'adoptar, i assegurar-ne 
l’aplicació. 

 Executar les mesures de protecció sobre els elements vulnerables: coordinar i 
executar l'evacuació o l'allunyament de la població, d'acord amb les indicacions 
del director del Pla i assegurar la seva aplicació. Coordinar-ne les tasques. 

 Efectuar la relació de persones afectades (evacuades). 
 Garantir la seguretat ciutadana a la zona del risc. 
 Garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment. 
 Garantir el control d'accessos i la vigilància viària de les zones afectades. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups. 
 Informar al alcalde de l’evolució de la situació a temps real. 
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3 3 3 3 FULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓ 

 
 

Anoti al següent full les tasques que li vagi encomanant el Comitè Municipal 
d’Emergència. 
 

Hora Tasca 
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4444 CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA 

 

Convocatòria de l'Equip Convocatòria de l'Equip Convocatòria de l'Equip Convocatòria de l'Equip Local d'Local d'Local d'Local d'Ordre i Avisos a la Ordre i Avisos a la Ordre i Avisos a la Ordre i Avisos a la 
PoblacióPoblacióPoblacióPoblació    

 

 
 
 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

ALTRES CÀRRECS DE COOPERACIÓ EN L´EMERGÈNCIA I DE SUPORT AL CONSELL ASSESSOR 

 CARREC OPERATIU NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 

TELÈFON 
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Responsable d’avisos a la població 
'''''''' ''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' '''''''' 

Vigilant municipal 
''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' '''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

'''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 

 
  

 Ha de contactar amb els actuants de Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població i 
convocar-los prioritàriament a l'Ajuntament. 
 

 Expliqui'ls que s'ha constituït el Comitè Municipal d'Emergència, dirigit per 
l'alcalde/ssa i que vostè té les funcions de Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a 
la Població. 
 

 Si vostè no pot, encomani que la convocatòria li facin des del CRA. 



Data actualització: 13/04/2018  

   

  

 
Apunti el nom i telèfon de totes les persones que estan sota la seva direcció per 
facilitar-ne el contacte i localització 
 

Càrrec-funcions Nom Telèfon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Si no disposa de suficients mitjans humans, sol·liciti'ls al Director del Pla d'Emergències 
Municipal (alcalde/ssa). 
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5555 ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 
 

Repartiment de tasquesRepartiment de tasquesRepartiment de tasquesRepartiment de tasques    
 

Expliqui als actuants del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població la informació de 
l'emergència que sigui útil per a les seves tasques i seguretat. 
 
Reparteixi les tasques que ha de realitzar a cadascun dels actuants del grup. 
 
Doni'ls el número del seu telèfon mòbil i del CRA 973 640 018 per mantenir la 
comunicació entre els integrants del grup i vostè. 
 
 

 
 
 
 

ActuacionActuacionActuacionActuacionssss    generalsgeneralsgeneralsgenerals    
    
Les actuacions habituals per al Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població són: 
 

 Establir l'avís telefònic i/o mitjançant desplaçament als nuclis de població aïllats. 
 

 Recollir, contrastar i facilitar a l'alcalde tota la informació que generi l'emergència. 
 

 Ha d'encarregar als membres del grup: 
 

o El control d’accessos a la zona d'emergència. 
 

o Senyalització de les vies d'accés i guiatge dels equips d'emergències a 
la seva arribada. 

  

Per seguretat dels actuants, recordi que moltes tasques no és recomanable que les 
realitzi una persona sola. Cal enviar-hi un equip de dues persones, o més si s'escau. 
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Avísos a la poblacióAvísos a la poblacióAvísos a la poblacióAvísos a la població    
    
Per mantenir la població informada: 
  

 Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde, d'acord amb el director del Pla, la 
necessitat d'efectuar algun tipus d'avís i d'informar el conjunt de la població. 

 
 Ha de comprovar l'operativitat dels mitjans d'avís i informació, conèixer els consells 

d'autoprotecció i establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. 
 

 Ha d’establir el sistema d'atendre els veïns que s'adrecin a l'Ajuntament cercant 
informació, bé desplaçant-s'hi, bé per telèfon. 

 
 
 

En cas d’EvacuacióEn cas d’EvacuacióEn cas d’EvacuacióEn cas d’Evacuació    
 

 
 
Per tal que l'evacuació sigui efectiva, ràpida i segura pot ser necessari: 
 

 Mobilitzar mitjans de transport específics (autocars, 4x4,...). 
 
Ha de preveure la vigilància de les zones evacuades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT IMPORTANT! MOLT IMPORTANT! MOLT IMPORTANT! MOLT IMPORTANT! Al prendre les decisions, tingui Al prendre les decisions, tingui Al prendre les decisions, tingui Al prendre les decisions, tingui en conen conen conen consideració la següent sideració la següent sideració la següent sideració la següent 
informacióinformacióinformacióinformació....    
    

    
ActuacionActuacionActuacionActuacionssss    per riscosper riscosper riscosper riscos    
    
    

 Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde, el cap de Bombers i el CECAT la 
zona a evacuar. 

 Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde i el responsable del Grup Local 
Logístic i d’Acollida, el centre d'acollida corresponent. 

 Ha d'executar l'evacuació. 
 Ha d’establir el missatge i determinar les rutes d'avís i evacuació. 
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Les actuacions previstes són: 
 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 1: BÀSIC 

FASE  TASQUES  

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 
 Comunicats del CECAT 
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 
 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 
 Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones). 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla bàsic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. ''''''' '''''''' '''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que 
s’escaigui. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables que podríen veure’s afectats i demanar si 
tenen necessitats especials (veure 6.1.3). 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 En cas d’esllavissades i despreniments: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona afectada 
perquè ens verifiqui la situació. 

 Adequar rutes alternatives si ha afectat a la xarxa bàsica de camins o 
carreteres. 

 Avaluar si hi pot haver persones incomunicades o desaparegudes. 

 Localitzar possibles zones afectades, amb danys o a evacuar, i 
comunicar-ho a bombers. 

 Fer seguiment de les zones de risc, especialment dels vessants de la 
carretra N-230 per si cal comunicar incidències al titular de la carretera 
i/o bombers. 

 En cas de ventades i tempestes: 

 Tancar els espais públics on es detecti risc pels vianants o usuaris 
(piscines municipals, parcs urbans arbrats o altres si s’escau). 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de 
branques o arbres. 

 Comunicar el risc als centres escolars i valorar si cal suspendre activitats 
en el pati o zones escolars que puguin representar risc pels alumnes. 

 Fer seguiment a través dels refugis,... si tenen coneixement de persones 
practicant activitats de muntanya que puguin estar en risc, i traslladar la 
informació a bombers si és oportú. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants 
(arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 En cas d’accidents a la xarxa viària: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona de 
l’accident perquè ens verifiqui la situació i mentre encara estan 
deplaçant-se els cossos d’emergències, informar-los de la previsió de 
ferits i gravetat dels mateixos. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar i 
habilitar rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar la via de 
comunicació i permetre el pas dels vehicles d’emergències. Els principals 
aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 
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 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas de contaminació al medi natural: 

 Valorar quina pot ser la font i matèria contaminant i les conseqüències 
que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden veure afectats. 

 Si hi pot haver dispersió del contaminant, estudiar la possible dispersió i 
donar els avisos oportuns als possibles afectats (direcció del vent, 
aigües,...). 

 Suspendre les activitats que puguin veure´s afectades (pesca 
esportiva,...) 

 En cas d’intoxicacions col·lectives: 

 Valorar quin pot ser l’orígen de la intoxicació, possible nombre 
d’afectats, ubicació, i comunicar-ho als serveis sanitaris. 

 En cas d’aglomeracions o allaus humanes: 

 Habilitar un espai per estacionar les ambulàncies proper a la zona de 
l’allau humà. 

 Habilitar un espai per classificar i atendre als ferits i/o víctimes. 

 Allunyar les persones no afectades perquè no interfereixin els serveis 
d’emergències. 

 En cas de manca de subministrament de serveis bàsics: 

 Contactar amb les empreses subministradores, comunicar la situació al 
municipi i sol·licitar informació de l’avaria. 

 Si l’avaria ha de ser de llarga durada, localitzar empreses de lloger de 
generadors, de cubes d’aigua,... En cas de manca d’aigua es planfica 
facilitar-ne amb un camió cuba una vegada al dia en horari preestablert 
en els següents punts: 

 Vielha: Aparcament central. 

 Vielha: C. Montcorbisson 

 Mijaran: Vial lateral N-230, davant edifici en forma de 
corba al pk 163,7. 

 Betrén: Davant ajuntament, Pl. de Cal. 

 Escunhau: Cruïlla C. Santa Anna i C. Sortaus. 

 Casarilh: Entrada pel C. Major des de la C-28. 

 Cassau: Davant ajuntament, Pl. Nava 

 Gausac: Pl. Major 

 Vilac: Pl. dera Glèsia 

 Mont: Davant ajuntament, Pl. Major 

 Betlan: Davant ajuntament, Pl. de Sant Père 

 Montcorbau: Davant de l’Església, C. Sant Esteve 

 Aubèrt: Pl. Major 

 Vila: C. Major 

 Arròs: Pl. de Naut 

 En cas d’incendis en edificis: 

 Guiar als bombers i indicar-los els hidrants més propers. 

 L’arquitecte municipal, si s’escau, pot disposar informació útil per als 
bombers sobre l’edifici o immoble. 

 En cas d’atemptats terroristes: 

 Posar-se a disposició dels cossos amb competència en terrorisme. 

 En cas d’accidents greus en túnels 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 
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 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accident en conduccions de productes perillosos (xarxa de gas propà 
per ús domèstic,...) 

 Ficar-se en contacte amb l’empresa responsable de l’instal·lació. 

 En cas d’ accident associat a l’emmagatzematge de substàncies perilloses en 
instal·lacions no industrials (vessaments, incendis,...) 

 Valorar quina és la font i matèria contaminant o en combustió i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 En cas d’ accident en un establiment educatiu 

 Contactar amb el centre educatiu per valorar la magnitud de 
l’emergència 

 Contactar amb cosos d’èmergència. 

 En cas d’accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accidents greus en establiments amb substàncies perilloses 

 Valorar quina és la substància perillosa afectada per l’accident i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 Contactar amb el bombers i amb REPSOL BUTANO, SA per valorar la 
magnitud de l’emergència i les mesures a adoptar per la població. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla bàsic d’emergències municipal al 
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 2: INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estacions d’aforament Conselh:  

 http://www.conselharan.org/nivel-de-los-rios/ 

 http://conselh.smartyplanet.com/ 

 Estacions d’aforament de la CHE:  

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A200 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A143 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A019 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 Nuclis urbans o zones urbanes amb risc alt d’inundació: Vielha, Mijaran, 
Casarilh, Aubèrt i Pont d’Arròs. 

 Nuclis urbans amb risc d’afectació per con de dejecció (segons INUNCAT): 
Vielha, Mijaran i Pont d’Arròs. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 
prioritària: 

 En situació de pre-alerta no es planifica cap actuació concreta, tret de 
valorar segons el nivell de risc la senyalització/balissament dels guals 
inundables. També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals 
riberes del municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joeu en 
coordinació amb el municipi d’Es Bòrdes. 

 Avisar aquelles instal·lacions amb risc d’inundació i persones que facin 
activitats a la llera del riu. En concret cal ser prioritari amb: 

 Camping Verneda '''''''''''''''''''''''  

 Camping Artigané ''''''''''''''''''''' 

 Avisar i informar aquells altres elements vulnerables afectats pel risc 
d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió d’afectació. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per inundacions inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment també 
pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i 
mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avisar i donar instruccions, concretades amb bombers, als elements 
vulnerables afectats pel risc d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió 
d’afectació. 

 Concretar amb bombers i aplicar actuacions d’autoprotecció en els següents 
punts d’actuació prioritària (PAP) inclosos en el pla INUNCAT: 

 PAP- 1: Conca Nere-riu Nere. Zona urbanitzada al nucli de Vielha. 

 PAP- 130: Conca Garona-Barranc de Casau. Zona urbanitzada al nucli de 
Casau. 

 PAP- 133: Conca Garona-riu Garona. Llera amb escassa capacitat de 
desguàs al pas per Vielha. 

 PAP- 226: Pont Av. deth Solan (est) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 227: Passarel·la peatonal d'accés a Vielha (zona hospital) sobre la 
Garona. Estructura de protecció per l’erosió 

 PAP- 228: Pont C. Querimònia a Vielha sobre la Garona. Via de 
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comunicació 

 PAP- 229: Carretera N-230. Pont entre Vielha i Mijaran sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 230: N-230- accés a l'EDAR de Vielha. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 231: Via d'accés a la pista forestal Aubert-Baricauba. Pont sobre la 
Garona. Via de comunicació 

 PAP- 232: Camí particular al Camping Artigané. Pont sobre la Garona. Via 
de comunicació (actualment esfondrat, no operatiu) 

 PAP- 233: Via d'accés al Camin Reiau entre Aubèrt i Es Bòrdes. Pont 
sobre la Garona. Via de comunicació 

 PAP- 234: Pont del camí interior del Camping Verneda sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 356: Conca Riu Joèu. Riu amb fort pendent (6-5%) on el transport 
de materials és habitual i comporta perill d'inundació d'instal·lacions 
hidroelèctriques, de camps de conreu i d'habitatges. 

 PAP- 586: Carretera N-230. Pont sobre el riu Nere. Via de comunicació 

 PAP- 727: Cra. N-230- km 168,7, Càmping Artigané- càmping de 
categoria 2a- unitats d’acampada 208 

 PAP- 733: Cra. N-230- km 170. Càmping Verneda- càmping de categoria 
2a- unitats d’acampada 210 

 PAP- 962: Via interior de Casarilh. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 963: Via interior d'Escunhau. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 964: Via interior de Betren. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 965: Pont Av. deth Solan (oest) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 1682: Tota la conca de la Garona. Cada un dels espais protegits de 
la conca de la Garona té un element (flora- fauna- paisatge) que ha 
motivat la seva conservació. Tots ells es consideren d'un alt valor ecològic 
i de qualitat ressenyable. 

 PAP- 1683: Gran part de la conca de la Garona. Per aspectes referits a la 
qualitat ecològica dels espais fluvials quant a la seva estructura física 
(estructura dels hàbitats). Així són Àrees que mostren una especial funció 
quant a la connectivitat (des del punt de vista biològic o estrictament 
faunístic) 

 PAP- 1687: Tot el Varradòs. Espai de notable interès per a la recuperació 
de l'espai fluvial de gran representativitat territorial i simbolisme social. 

 PAP- 1709: Presa a prop del Refugi dera Bassa d'Oles. 

 PAP- 1710: Estació d'aforament de l'Arriu Nere. Presència d'un element 
que talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1711: Barratge de Vielha. Arriu Nere. Presència d'un element que 
talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1712: Barratge deth Garona a Vielha-Mijaran. 

 PAP- 1713: Resclosa a l'Arriu Varradòs. 

 PAP- 1714: Resclosa a la Capçalera del Varradòs- prop del Pònt de 
Varradòs. 

 PAP- 1839: La Garona i el Nere en el seu pas per Vielha i rodalies. Estat 
crític de conservació per la ocupació dels espais riparis amb alt grau 
d'irreversibilitat: presència important de deixalles- endegaments- 
edificacions o construccions molt propers a la zona fluvial. Important 
pressió urbanística. 

 PAP- 1840: Tota la conca de la Garona al municipi. Tram que mostra una 
especial funció en quant a la connectivitat (des del punt de vista de la 
connectivitat o estrictament faunístic) de la matriu ecosistemàtica 
territorial. 

 PAP- 1846: Barratge deth Joèu superior. Resclosa. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals riberes del 
municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Tancar els següents espais públics: 
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 Banqueta del riu Garona al nucli de Vielha. 

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 
tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres, esllavissades,... 

 Preventivament, allunyament de les zones inundables i trasllat a lloc segur 
dels elements amb risc que puguin ser arrossegats per l’aigua, com mobiliari 
urbà, vehicles,... 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. Són llocs de possible 
evacuació els següents, 

 Per perill sobre l’element: 

 EV-03; Camping Artigané 

 EV-05; Camping Verneda  

 EV-07; Zona inundable al nucli d’Aubert  

 EV-24; Zona inundable al nucli urbà de Vielha i Mijaran 

 Per perill en les proximitats de l’element o per possiblilitat de quedar-se 
aïllat 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish  

 EV-02; Nucli de Pont d’Arròs  

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-24; Nucli, instal·lacions, empreses de Mijaran 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 3: NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 Boca sud del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 Boca nord del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 En una vorera de l’aparcament central de Vielha. 

 Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem municipal: 

 Magatzem municipal (N-230, km 165,0). 

 Empreses i entitats de provisionament de fundents: 

 Salinera de Cadona '''''''' ''''''' '''''''' 

 Ercros - Cardona ''''''' '''''''' ''''''' 

 Iberpotash - Sallent ''''''' ''''''' '''''''' 

 Iberpotash - Súria '''''''' '''''''' ''''''' 

 Diputació de Lleida, servei de Vies i Obres: '''''''' ''''' ''''' '''''' 

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: 

 Punts de distribució de fundents-salers (Codi-Adreça-Nucli urbà): 

 1AR: Carrer Major (Pau), Arròs 

 2AR: Plaça de Baix (1), Arròs 

 3AR: Plaça de Baix (2), Arròs 

 4AR: Carrer de la Crestalhera, Arròs 

 5AR: Plaça de Dalt, Arròs 

 6AR: Carrer Sant Joan (Ermita), Arròs 

 7AU: Plaça Major, Aubèrt 

 8AU: Parada bus-contenidors, Aubèrt 

 9BT: Jarabe de Palo, Betlan 

 10BT: Local Social, Betlan 

 11BE: Plaça, Betrén 

 12BE: Cementèri, Betrén 

 13CA: Cantonada carrer Sasinta, Casarilh 

 14CA: Capella, Casarilh 

 15CS: Plaça, Casau 

 16ES: Estampa-Sortaus, Escunhau 

 17ES: Gleisa, Escunhau 

 18GA: Curva Segura, Gausac 

 19GA: Porter/Sabarta, Gausac 

 20GA: Plaça Major, Gausac 

 21MO: Plaça Major, Mont 

 22MO: Carrer Sant Pau-Arjo, Mont 

 23MC: Lauader, Montcorbau 

 24VI: Guàrdia Civil, Vielha 

 25VI: Pisos protecció oficial, Vielha 

 26VI: Carretera Gausac-Anglada, Vielha 

 27VI: Carrer Pomaròla, Vielha 

 28VI: Escòla d'Adults, Vielha 
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 29VI: Carrer Solana, Vielha 

 30VI: Carrer Bergas, Vielha 

 31VI: Queimada, Vielha 

 32VI: Ajuntament, Vielha 

 33VI: Avinguda Pas d'Arró-Mandronius, Vielha 

 34VI: Sala Audiovisual-Cine, Vielha 

 35VI: Carrer des Comptes, Vielha 

 36VI: Hotel Iori, Vielha 

 37VI: Carrer Major, Vielha 

 38VI: Panificadora (carrer Es Ticos), Vielha 

 39VI: Escòla, Vielha 

 40VL: Casa de Puente, Vilà 

 41VL: Plaça de dalt, Vilà 

 42VC: Plaça dera Gleisa, Vilac 

 43VC: Marcelino, Vilac 

 44VC: Carrer de Mont, Vilac 

 45VC: Carrer Trilhat, Vilac 

 46CS:Carrer deth Sauquer (Casau) 

 47MO: Carrer deth Centre (Mont)  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es contractaran 
periòdicament per concurs. En aquest concurs no s’estableixen rutes 
de neteja, sinó prioritats de neteja dels vials i l’empresa 
adjudicatària és qui en funció de la seva maquinària s’organitzarà 
en rutes. Aquestes prioritats dels vials estan refelxades en la 
cartografia específica de nevades (en els 68 plànols titulats “Pla 
d’Actuació Nevades”). 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les àrees on no hi 
poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són punts o bé de risc, o 
bé de difícil accés o bé que han de quedar lliures al trànit per tal que es 
pugui gestionar bé la neteja dels vials, provisionament de fundents als 
salers,... Fora d’aquestes zones, s’habilitaran els aparcaments ja 
existents a cada nucli urbà. 

 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: No es 
predeterminen punts a senyalitzar en fase de prealerta. 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 S’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli urbà.  

 Revisar l’estat del material disponible, com maquinària, grups electrògens, 
combustible,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per nevades inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. ''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos 
de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Rutes, prioritat i responsabilitat de neteja de vials i distribució de fundents: 

 Punts prioritaris a netejar la neu: 

 Accés a les llars d’infants, escoles i instituts, a l’ajuntament, 
hospital i llar d’avis. 

 Neteja de vials no municipals: 

 Responsabilitat del Ministerio de Fomento:  

 Carretera N-230. 

 Responsabilitat a càrrec de la Generalitat de Catalunya:  

 Carretera C-28. 
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 Responsabilitat a càrrec de la Diputació de Lleida:  

 LV-5052 (Accés a Vilac) 

 LV-5055 (Accés a Vilamòs) 

 Neteja de vials a càrrec de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran:  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es 
contractaran periòdicament per concurs. En aquest concurs 
no s’estableixen rutes de neteja, sinó prioritats de neteja 
dels vials i l’empresa adjudicatària és qui en funció de la 
seva maquinària s’organitzarà en rutes. Aquestes prioritats 
dels vials estan refelxades en la cartografia específica de 
nevades (en els 68 plànols titulats “Pla d’Actuació 
Nevades”). 

 LV-5052 i LV-5055: El titular d’aquestes vies és la 
Diputació de Lleida, però la neteja de neu se’n cuida 
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i es contracta 
cojuntament amb amb la neteja de la resta de vies 
municipals. 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 
plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes 
aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 
68 plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les 
àrees on no hi poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són 
punts o bé de risc, o bé de difícil accés o bé que han de quedar 
lliures al trànit per tal que es pugui gestionar bé la neteja dels 
vials, provisionament de fundents als salers,... Fora d’aquestes 
zones, s’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli 
urbà. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 Regular l’accés a la ribera de Varradós i a l’Artiga de Lin (ribera a del riu 
Joeu) normalment correspon al Conselh Generau. En època de neu però, 
no s’hi fa cap acció, simplement es deixa que la neu deixi intransitables 
les dues pistes. Tanmateix, amb risc de nevades fora d’època de neu 
caldrà valorar el control d´accés a aquests paratges. 

 Els punts per col·locar/treure cadenes al municipi de Vielha són:  

 N-230: Boca sud túnel Vielha i boca nord (carretera gestionada pels 
Mossos d’Esquadra). 

 C-28: No s’estableix cap punt. Normalment els vehicles les col·loquen al 
polígon Mijaran (carretera gestionada pels Mossos d’Esquadra). 

 Resta de vies: No s’estableix cap punt predeterminat per muntar 
cadenes. 

 Tancar els següents espais públics: 

 No es preveu tancar cap espai públic. 

 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials.  

 Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i 
terrats si els mitjans de titularitat muncipal estan desbordats. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 4: ALLAUS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Butlletí diari de Perill d’allaus: 
http://www.igc.cat/web/ca/allaus_butlleti.php 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Publicar i difondre un ban d’alcaldia indicant el risc d’allaus i la seva evolució 
pels propers dies. 

 Fer seguiment del mantell nival. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per allaus inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.'''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància del mantell 
nival i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Senyalitzar, tallar i controlar l’accés a: 

 Accés la Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Accés a les zones urbanes on s’hagi decretat evacuacions per elevat risc 
d’allaus. 

 Av. Eth Solan (CEIP Garona): Per perill de caiguda de canelobres. 

 Altres punts on es determini segons l’episodi de risc. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Els edificis/instal·lacions amb més risc del municipi són: 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-44; Centre de Transferència d'Escombreries 

 EV-46; Refugi de Molières 

 Els nuclis urbans que es poden veure afectats per un allau segons el 
mapa de risc d’allaus del IGCC són: 

 EV-19; Casau 

 EV-39; Casarilh 

 Neteja de la xarxa viària local, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 5: INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Perill d’incendi forestal: 
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les zones d’especial risc, àrees de pic-nic, zones on 
tradicionalment es cremen pastures,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per incendi forestal inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al 
CECAT. 

 Trucar al 112 si es detecta un incendi. (a més del 112 i sense excloure 
aquesta trucada, posteriorment també pot contactar amb bombers de la Val 
d’Aran tel.''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’incendi. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3), transmetre la 
mesura d’autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen 
necessitats especials. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en l’incendi. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 6: SÍSMIC 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 
http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per risc sísmic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.'''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades. 

 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys 
conseqüència del sisma: 

 Equipaments públics vulnerables del llistat d’elements vulnerables per 
ocupació de persones vulnerables 

 EV-22; Escòla Mairau "Era Cunhera" 

 EV-28; Espitau dera Val d'Aran 

 EV-31; Residència de la Gent Gran 

 EV-36; IES Aran 

 EV-37; Escòla de Música 

 EV-38; CEIP Garona 

 EV-49; Associació de Discapacitats Psíquics d’Aran (Talhèr 
ocupacionau discapacitats ADDA) 

 Edificis de 5 o més plantes considerats elements vulnerables, esglésies 
amb campanars de construcció tradicional, o edificis i instal·lacions 
especialment vulnerables a sismes per la seva naturalesa. 

 EV-16; Subestació elèctrica de Vielha 

 EV-26; Conselh General d'Aran 

 EV-45; Túnel de Vielha 

 EV-63; Torre telecomunicacions de Vielha 

 EV-57; Aula de salut 

 EV-51; Hotel Acevi-Val d'Aran 

 EV-52; Hotel Eth Solan 

 EV-53; Hotel Vielha 

 EV-54; Aparthotel Irissa 

 EV-55; Hotel Tuca 

 EV-56; Hotel Delvalle 

 EV-58; Hotel Orla 

 EV-59; Hotel Aran 

 EV-60; Hotel Urugallo 

 EV-61; Hotel Sol Melià 

 EV-66; Parador Nacional de Vielha 

 EV-67; Aparthotel La Vall Blanca 

 EV-68; Aparthotel Refugi deth Aran 

 EV-69; Hotel Baricauba 

 EV-70; Hotel Fonfreda 

 EV-50; Església Sant Tomàs (Casarilh) 
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 EV-62; Església Sant Miquèu (Vielha) 

 EV-64; Església Sant Sernilh (Betrén) 

 EV-65; Església Sant Estèue (Betrén) 

 EV-75; Església Santa Eulària (Arròs) 

 EV-78; Església Sant Martin (Aubert) 

 EV-79; Església Mair de Diu deth Ròser (Aubert) 

 EV-80; Església Sant Peir (Vilà) 

 EV-81; Església Sant Miquèu (Vilà) 

 EV-82; Església Sant Peir (Betlan) 

 EV-83; Església Sant Feliu (Vilac) 

 EV-84; Església Sant Pau (Mont) 

 EV-85; Església Sant Martin (Gausac) 

 EV-86; Església Sant Andrèu (Casau) 

 EV-87; Església Sant Peir (Escunhau) 

 EV-88; Església Sant Estèue (Montcorbau) 

 Edificis i refugis del llistat d’elements vulnerables que poden quedar 
aïllats o incomunicats en cas de sisma 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-46; Refugi de Molières  

 EV-47; Alberg de Sant Nicolau - Er Espitau de Vielha 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada. 
En el cas probable que al primer moment o primers dies no es puguin 
utilitzar els centres d’acollida permanents, cal habilitar un “centre de 
recepció d’evacuats i acollida temporal” a l’aparcament central de Vielha 
perquè la població que acaba de sofrir un sisma no vol allotjar-se en edificis. 
Per constituir aquesta àrea temporal on acollir els evacuats fins que aquests 
puguin retornar als seus habitatges o ser reallotjat a centres d´acollida 
permanents caldrà sol·licitar recursos al Director del pla SISMICAT 

 Per establir el campament, caldrà sol•licitar recursos al Director del pla 
SISMICAT 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

 
 
 

Elements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerables    
 

El llistat d’elements vulnerables el trobarà l’últim apartat “Annex, directori telefònic i de 

recursos”, alhora que cartografiats en els plànols. 

En color groc s'indiquen els elements que requereixen un avís prioritari perquè els ocupants no 

són autosuficients en l'evacuació/confinament. 

 
 
 
 

A continuació A continuació A continuació A continuació de l’organigrama de l’organigrama de l’organigrama de l’organigrama disposa d'un directori telefònic i de recursos disposa d'un directori telefònic i de recursos disposa d'un directori telefònic i de recursos disposa d'un directori telefònic i de recursos 
complementari, pel que pogués precisarcomplementari, pel que pogués precisarcomplementari, pel que pogués precisarcomplementari, pel que pogués precisar 
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AAAANNEXNNEXNNEXNNEX    ORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIES 
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ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX     
DIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOS 
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Guia d’Guia d’Guia d’Guia d’iiiinstruccions per alnstruccions per alnstruccions per alnstruccions per al    
    

CAP DEL GRUP LOCAL CAP DEL GRUP LOCAL CAP DEL GRUP LOCAL CAP DEL GRUP LOCAL     
LOGÍSTICLOGÍSTICLOGÍSTICLOGÍSTIC    I I I I D’D’D’D’ACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDA    

 

Titular JACINTO CUNY MOGA  '''''''''' '''''''' '''''''' '''''''''' 

Substitut RAMÓN GONZÁLEZ PUJOL ''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guia    pas a paspas a paspas a paspas a pas    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MantinguiMantinguiMantinguiMantingui    la calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sort    !!!! 
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1111ACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATES    

    
AvísAvísAvísAvís    
 

 
 
 

CCCComunicacióomunicacióomunicacióomunicació    amb l’Alcalde amb l’Alcalde amb l’Alcalde amb l’Alcalde     
 
Posis en contacte amb el Director del Pla d'Emergències Municipal: 

 Alcalde/ssa: ''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' ''''''''  
 O amb el seu substitut (4t tinent d'alcalde: RAMÓN GONZÁLEZ PUJOL Tel. '''''''''' 

'''''''''' ''''''''). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 Demani a l’alcalde que li doni una valoració inicial de: 

o La localització i l’abast de la situació d’emergència. 
o Si hi ha persones afectades. 
o Si hi ha danys materials. 
o Les vies d'accés al lloc de l'emergència. 

 
 Demani a l'alcalde instruccions. 

 
 Si es constitueix el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local), ha de 

desplaçar-s'hi. 
 

o ADREÇA: Ajuntament De Vielha e Mijaran. Carrer Sarriulèra, 2. Vielha 
 

 Si no està segur que s'hagi donat l'avís, comunicar l'existència de l'emergència: 
o Al 112 i al CECAT ('''''''''' ''''''''' ''''''''''). 
o Al Centre de Recepció d'Alarma local, CRA (973 640 018). 
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2222 FUNCIONSFUNCIONSFUNCIONSFUNCIONS 

 

Llegeixi atentament les seves funcionsLlegeixi atentament les seves funcionsLlegeixi atentament les seves funcionsLlegeixi atentament les seves funcions    
 

Durant aquesta emergència vostè serà membre del Comitè Municipal d'Emergència i 
exercirà les funcions de Cap del Grup Local Logístic i d’Acollida. 
 
El Comitè es constitueix en el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local). 
 
Les funcions del Comitè són avaluar la situació, definir els problemes i prendre les 
decisions per solucionar-los. 
 
Les seves funcions dins el Comitè com a Cap del Grup Local Logístic i d’Acollida són: 

 

 
 
 

Les funcions principals del Grup Local Logístic i d’Acollida són: 
 

 
 

 Gestionar els recursos i mitjans municipals (públics i privats) per posar-los a 
disposició dels grups d'actuació. 

 Gestionar els serveis bàsics municipals (serveis municipals d'aigua, de recollida 
d’escombraries,...). Organitzar i dirigir les accions i treballs a realitzar per restablir 
aquests serveis bàsics. 

 Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport.  
 Donar suport a l'abastament de queviures per el personal dels grups d’actuació, i 

combustible per als vehicles i les màquines. 
 Assegurar el subministrament d'aliments, medicaments i serveis bàsics en 

general a la població. 
 Acollir població evacuada i gestionar aquesta acollida als centres d'acollida. 
 Gestionar la recepció, l’avituallament i el control del voluntariat, tant del mateix 

municipi com de fora. 
 Garantir les comunicacions entre els centres operatius, CECAT, CECOPALs, 

CCA, etc. 
  Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui 

necessari. 
  Donar suport tècnic. 
  Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 
 Informar al alcalde de l’evolució de la situació a temps real. 

 Col·laborar en la presa de decisions. 
 Dirigir, coordinar i executar les tasques que corresponguin al Grup Local Logístic i 

d’Acollida. 
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3 3 3 3 FULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓ 

 
 

Anoti al següent full les tasques que li vagi encomanant el Comitè Municipal 
d’Emergència. 
 

Hora Tasca 
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4444 CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA 

 

Convocatòria de l'Equip Local Convocatòria de l'Equip Local Convocatòria de l'Equip Local Convocatòria de l'Equip Local Logístic i d’AcollidaLogístic i d’AcollidaLogístic i d’AcollidaLogístic i d’Acollida    
 

 
 
 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

ALTRES CÀRRECS DE COOPERACIÓ EN L´EMERGÈNCIA I DE SUPORT AL CONSELL ASSESSOR 

 CARREC OPERATIU NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 

TELÈFON 

S
u
p
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rt
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l 
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ru
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l 
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e
 

Lo
g
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ti
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d
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Responsable d'acollida '''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 

Coordinador dels voluntaris 

ocasionals. Titular 

''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' 

'''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

Coordinador dels voluntaris 

ocasionals. Substitut 1r. 

''''''''''' '''''''''' '''''''' 

''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Col·laboradors:  

“Associacion Volentaris d’Aran” 

''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''''' 

 
 

 Ha de contactar amb els actuants de Grup Local Logístic i d’Acollida i convocar-
los prioritàriament a l'Ajuntament. 
 

 Expliqui'ls que s'ha constituït el Comitè Municipal d'Emergència, dirigit per 
l'alcalde/ssa i que vostè té les funcions de Cap del Grup Local Logístic i 
d’Acollida. 
 

 Si vostè no pot, encomani que la convocatòria li facin des del CRA. 
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Apunti el nom i telèfon de totes les persones que estan sota la seva direcció per 
facilitar-ne el contacte i localització 
 

Càrrec-funcions Nom Telèfon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Si no disposa de suficients mitjans humans, sol·liciti'ls al Director del Pla d'Emergències 
Municipal (alcalde/ssa). 
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5555 ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

 
 

Repartiment de tasquesRepartiment de tasquesRepartiment de tasquesRepartiment de tasques    
 

Expliqui als actuants del Grup Local Logístic i d’Acollida la informació de l'emergència que 
sigui útil per a les seves tasques i seguretat. 
 
Reparteixi les tasques que ha de realitzar a cadascun dels actuants del grup. 
 
Doni'ls el número del seu telèfon mòbil i del CRA 973 640 018 per mantenir la 
comunicació entre els integrants del grup i vostè. 
 
 

 
 
 
 

ActuacionActuacionActuacionActuacionssss    generalsgeneralsgeneralsgenerals    
    
Les actuacions habituals per al Grup Local Logístic i d’Acollida són: 
 

 Quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el 
municipi. 
 

 Controlar l'ús dels recursos gestionats i el seu estat. 
 

  

Per seguretat dels actuants, recordi que moltes tasques no és recomanable que les 
realitzi una persona sola. Cal enviar-hi un equip de dues persones, o més si s'escau. 
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Accions en cas d’evacuació  i acollida de poblacióAccions en cas d’evacuació  i acollida de poblacióAccions en cas d’evacuació  i acollida de poblacióAccions en cas d’evacuació  i acollida de població    
    
 

 
 
Al punt “6 Registre d'evacuats” disposa d'una plantilla per portar la gestió de les 
persones que arribin al centre d'acollida. 
 
 

Gestió delGestió delGestió delGestió delssss    voluntaris ocasionalsvoluntaris ocasionalsvoluntaris ocasionalsvoluntaris ocasionals    
 
Pot ser necessari fer una crida a la solidaritat ciutadana i/o poden presentar-se al municipi 
persones per oferir la seva col·laboració i ajuda voluntària: 
 

 Ha de gestionar la recepció, l’avituallament i el control del voluntariat, tant del 
mateix municipi com de fora. 
 

 Ha d’habilitar un espai, prioritàriament a l'Ajuntament, on rebre i anotar el nom de 
tots els voluntaris en una llista per portar-ne la gestió i organitzar-los. 
 

 Si es necessiten voluntaris i no n’hi ha prous, d'acord amb l'alcalde, ha de demanar 
la participació de veïns del municipi. 
 

 Els voluntaris cal agrupar-los i integrar-los, segons la seva capacitat, en els grups 
locals actuants més adients. Si no són necessaris, cal agafer les seves dades i 
comunicar-los que l'Ajuntament ja s’hi posarà en contacte quan necessiti la seva 
ajuda. 

 

 
 
Al punt “7 Registre de voluntaris” disposa d'una plantilla per portar la gestió de les 
persones que arribin al centre d'acollida. 
 
 
 
 
 
MOLT IMPORTANT! MOLT IMPORTANT! MOLT IMPORTANT! MOLT IMPORTANT! Al prendre les decisions, tingui Al prendre les decisions, tingui Al prendre les decisions, tingui Al prendre les decisions, tingui en conen conen conen consideració la següent sideració la següent sideració la següent sideració la següent 
informacióinformacióinformacióinformació....    
    

    
ActuacionActuacionActuacionActuacionssss    per riscosper riscosper riscosper riscos    
    

Per seguretat dels voluntaris, recordi que no és recomanable que actuï una persona sola. Cal formar equips 
de dues persones, o més si s'escau. 

 

 Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde i el responsable del Grup Local 
d’Ordre i Avisos a la Població, el centre d'acollida més adient. 

 Ha de designar un responsable del centre d'acollida per portar el control 
nominal de les persones evacuades i acollides, transmetre les necessitats que 
puguin presentar-se i per organitzar les necessitats diverses que es puguin 
presentar. 

 Ha de posar en funcionament el centre d'acollida escollit i mobilitzar-hi el seu 
responsable amb un equip de persones. 

 Ha de preveure l'avituallament del centre d'acollida i les atencions que els 
evacuats puguin precisar. 
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Les actuacions previstes són: 
 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 1: BÀSIC 

FASE  TASQUES  

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 
 Comunicats del CECAT 
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 
 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 
 Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones). 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla bàsic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. ''''''' ''''''' '''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que 
s’escaigui. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables que podríen veure’s afectats i demanar si 
tenen necessitats especials (veure 6.1.3). 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 En cas d’esllavissades i despreniments: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona afectada 
perquè ens verifiqui la situació. 

 Adequar rutes alternatives si ha afectat a la xarxa bàsica de camins o 
carreteres. 

 Avaluar si hi pot haver persones incomunicades o desaparegudes. 

 Localitzar possibles zones afectades, amb danys o a evacuar, i 
comunicar-ho a bombers. 

 Fer seguiment de les zones de risc, especialment dels vessants de la 
carretra N-230 per si cal comunicar incidències al titular de la carretera 
i/o bombers. 

 En cas de ventades i tempestes: 

 Tancar els espais públics on es detecti risc pels vianants o usuaris 
(piscines municipals, parcs urbans arbrats o altres si s’escau). 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de 
branques o arbres. 

 Comunicar el risc als centres escolars i valorar si cal suspendre activitats 
en el pati o zones escolars que puguin representar risc pels alumnes. 

 Fer seguiment a través dels refugis,... si tenen coneixement de persones 
practicant activitats de muntanya que puguin estar en risc, i traslladar la 
informació a bombers si és oportú. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants 
(arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 En cas d’accidents a la xarxa viària: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona de 
l’accident perquè ens verifiqui la situació i mentre encara estan 
deplaçant-se els cossos d’emergències, informar-los de la previsió de 
ferits i gravetat dels mateixos. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar i 
habilitar rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar la via de 
comunicació i permetre el pas dels vehicles d’emergències. Els principals 
aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 
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 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas de contaminació al medi natural: 

 Valorar quina pot ser la font i matèria contaminant i les conseqüències 
que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden veure afectats. 

 Si hi pot haver dispersió del contaminant, estudiar la possible dispersió i 
donar els avisos oportuns als possibles afectats (direcció del vent, 
aigües,...). 

 Suspendre les activitats que puguin veure´s afectades (pesca 
esportiva,...) 

 En cas d’intoxicacions col·lectives: 

 Valorar quin pot ser l’orígen de la intoxicació, possible nombre 
d’afectats, ubicació, i comunicar-ho als serveis sanitaris. 

 En cas d’aglomeracions o allaus humanes: 

 Habilitar un espai per estacionar les ambulàncies proper a la zona de 
l’allau humà. 

 Habilitar un espai per classificar i atendre als ferits i/o víctimes. 

 Allunyar les persones no afectades perquè no interfereixin els serveis 
d’emergències. 

 En cas de manca de subministrament de serveis bàsics: 

 Contactar amb les empreses subministradores, comunicar la situació al 
municipi i sol·licitar informació de l’avaria. 

 Si l’avaria ha de ser de llarga durada, localitzar empreses de lloger de 
generadors, de cubes d’aigua,... En cas de manca d’aigua es planfica 
facilitar-ne amb un camió cuba una vegada al dia en horari preestablert 
en els següents punts: 

 Vielha: Aparcament central. 

 Vielha: C. Montcorbisson 

 Mijaran: Vial lateral N-230, davant edifici en forma de 
corba al pk 163,7. 

 Betrén: Davant ajuntament, Pl. de Cal. 

 Escunhau: Cruïlla C. Santa Anna i C. Sortaus. 

 Casarilh: Entrada pel C. Major des de la C-28. 

 Cassau: Davant ajuntament, Pl. Nava 

 Gausac: Pl. Major 

 Vilac: Pl. dera Glèsia 

 Mont: Davant ajuntament, Pl. Major 

 Betlan: Davant ajuntament, Pl. de Sant Père 

 Montcorbau: Davant de l’Església, C. Sant Esteve 

 Aubèrt: Pl. Major 

 Vila: C. Major 

 Arròs: Pl. de Naut 

 En cas d’incendis en edificis: 

 Guiar als bombers i indicar-los els hidrants més propers. 

 L’arquitecte municipal, si s’escau, pot disposar informació útil per als 
bombers sobre l’edifici o immoble. 

 En cas d’atemptats terroristes: 

 Posar-se a disposició dels cossos amb competència en terrorisme. 

 En cas d’accidents greus en túnels 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 



Data actualització: 13/04/2018  

   

  

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accident en conduccions de productes perillosos (xarxa de gas propà 
per ús domèstic,...) 

 Ficar-se en contacte amb l’empresa responsable de l’instal·lació. 

 En cas d’ accident associat a l’emmagatzematge de substàncies perilloses en 
instal·lacions no industrials (vessaments, incendis,...) 

 Valorar quina és la font i matèria contaminant o en combustió i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 En cas d’ accident en un establiment educatiu 

 Contactar amb el centre educatiu per valorar la magnitud de 
l’emergència 

 Contactar amb cosos d’èmergència. 

 En cas d’accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accidents greus en establiments amb substàncies perilloses 

 Valorar quina és la substància perillosa afectada per l’accident i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 Contactar amb el bombers i amb REPSOL BUTANO, SA per valorar la 
magnitud de l’emergència i les mesures a adoptar per la població. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla bàsic d’emergències municipal al 
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

  



Data actualització: 13/04/2018  

   

  

 
 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 2: INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estacions d’aforament Conselh:  

 http://www.conselharan.org/nivel-de-los-rios/ 

 http://conselh.smartyplanet.com/ 

 Estacions d’aforament de la CHE:  

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A200 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A143 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A019 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 Nuclis urbans o zones urbanes amb risc alt d’inundació: Vielha, Mijaran, 
Casarilh, Aubèrt i Pont d’Arròs. 

 Nuclis urbans amb risc d’afectació per con de dejecció (segons INUNCAT): 
Vielha, Mijaran i Pont d’Arròs. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 
prioritària: 

 En situació de pre-alerta no es planifica cap actuació concreta, tret de 
valorar segons el nivell de risc la senyalització/balissament dels guals 
inundables. També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals 
riberes del municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joeu en 
coordinació amb el municipi d’Es Bòrdes. 

 Avisar aquelles instal·lacions amb risc d’inundació i persones que facin 
activitats a la llera del riu. En concret cal ser prioritari amb: 

 Camping Verneda '''''''''''''''''''''  

 Camping Artigané ''''''''''''''''''''''' 

 Avisar i informar aquells altres elements vulnerables afectats pel risc 
d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió d’afectació. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per inundacions inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment també 
pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i 
mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avisar i donar instruccions, concretades amb bombers, als elements 
vulnerables afectats pel risc d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió 
d’afectació. 

 Concretar amb bombers i aplicar actuacions d’autoprotecció en els següents 
punts d’actuació prioritària (PAP) inclosos en el pla INUNCAT: 

 PAP- 1: Conca Nere-riu Nere. Zona urbanitzada al nucli de Vielha. 

 PAP- 130: Conca Garona-Barranc de Casau. Zona urbanitzada al nucli de 
Casau. 

 PAP- 133: Conca Garona-riu Garona. Llera amb escassa capacitat de 
desguàs al pas per Vielha. 

 PAP- 226: Pont Av. deth Solan (est) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 227: Passarel·la peatonal d'accés a Vielha (zona hospital) sobre la 
Garona. Estructura de protecció per l’erosió 

 PAP- 228: Pont C. Querimònia a Vielha sobre la Garona. Via de 
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comunicació 

 PAP- 229: Carretera N-230. Pont entre Vielha i Mijaran sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 230: N-230- accés a l'EDAR de Vielha. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 231: Via d'accés a la pista forestal Aubert-Baricauba. Pont sobre la 
Garona. Via de comunicació 

 PAP- 232: Camí particular al Camping Artigané. Pont sobre la Garona. Via 
de comunicació (actualment esfondrat, no operatiu) 

 PAP- 233: Via d'accés al Camin Reiau entre Aubèrt i Es Bòrdes. Pont 
sobre la Garona. Via de comunicació 

 PAP- 234: Pont del camí interior del Camping Verneda sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 356: Conca Riu Joèu. Riu amb fort pendent (6-5%) on el transport 
de materials és habitual i comporta perill d'inundació d'instal·lacions 
hidroelèctriques, de camps de conreu i d'habitatges. 

 PAP- 586: Carretera N-230. Pont sobre el riu Nere. Via de comunicació 

 PAP- 727: Cra. N-230- km 168,7, Càmping Artigané- càmping de 
categoria 2a- unitats d’acampada 208 

 PAP- 733: Cra. N-230- km 170. Càmping Verneda- càmping de categoria 
2a- unitats d’acampada 210 

 PAP- 962: Via interior de Casarilh. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 963: Via interior d'Escunhau. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 964: Via interior de Betren. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 965: Pont Av. deth Solan (oest) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 1682: Tota la conca de la Garona. Cada un dels espais protegits de 
la conca de la Garona té un element (flora- fauna- paisatge) que ha 
motivat la seva conservació. Tots ells es consideren d'un alt valor ecològic 
i de qualitat ressenyable. 

 PAP- 1683: Gran part de la conca de la Garona. Per aspectes referits a la 
qualitat ecològica dels espais fluvials quant a la seva estructura física 
(estructura dels hàbitats). Així són Àrees que mostren una especial funció 
quant a la connectivitat (des del punt de vista biològic o estrictament 
faunístic) 

 PAP- 1687: Tot el Varradòs. Espai de notable interès per a la recuperació 
de l'espai fluvial de gran representativitat territorial i simbolisme social. 

 PAP- 1709: Presa a prop del Refugi dera Bassa d'Oles. 

 PAP- 1710: Estació d'aforament de l'Arriu Nere. Presència d'un element 
que talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1711: Barratge de Vielha. Arriu Nere. Presència d'un element que 
talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1712: Barratge deth Garona a Vielha-Mijaran. 

 PAP- 1713: Resclosa a l'Arriu Varradòs. 

 PAP- 1714: Resclosa a la Capçalera del Varradòs- prop del Pònt de 
Varradòs. 

 PAP- 1839: La Garona i el Nere en el seu pas per Vielha i rodalies. Estat 
crític de conservació per la ocupació dels espais riparis amb alt grau 
d'irreversibilitat: presència important de deixalles- endegaments- 
edificacions o construccions molt propers a la zona fluvial. Important 
pressió urbanística. 

 PAP- 1840: Tota la conca de la Garona al municipi. Tram que mostra una 
especial funció en quant a la connectivitat (des del punt de vista de la 
connectivitat o estrictament faunístic) de la matriu ecosistemàtica 
territorial. 

 PAP- 1846: Barratge deth Joèu superior. Resclosa. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals riberes del 
municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Tancar els següents espais públics: 
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 Banqueta del riu Garona al nucli de Vielha. 

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 
tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres, esllavissades,... 

 Preventivament, allunyament de les zones inundables i trasllat a lloc segur 
dels elements amb risc que puguin ser arrossegats per l’aigua, com mobiliari 
urbà, vehicles,... 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. Són llocs de possible 
evacuació els següents, 

 Per perill sobre l’element: 

 EV-03; Camping Artigané 

 EV-05; Camping Verneda  

 EV-07; Zona inundable al nucli d’Aubert  

 EV-24; Zona inundable al nucli urbà de Vielha i Mijaran 

 Per perill en les proximitats de l’element o per possiblilitat de quedar-se 
aïllat 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish  

 EV-02; Nucli de Pont d’Arròs  

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-24; Nucli, instal·lacions, empreses de Mijaran 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 3: NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 Boca sud del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 Boca nord del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 En una vorera de l’aparcament central de Vielha. 

 Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem municipal: 

 Magatzem municipal (N-230, km 165,0). 

 Empreses i entitats de provisionament de fundents: 

 Salinera de Cadona ''''''' ''''''' '''''''' 

 Ercros - Cardona '''''''' ''''''' ''''''' 

 Iberpotash - Sallent ''''''' '''''''' '''''''' 

 Iberpotash - Súria ''''''' '''''''' '''''''' 

 Diputació de Lleida, servei de Vies i Obres: '''''''' ''''' ''''' ''''' 

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: 

 Punts de distribució de fundents-salers (Codi-Adreça-Nucli urbà): 

 1AR: Carrer Major (Pau), Arròs 

 2AR: Plaça de Baix (1), Arròs 

 3AR: Plaça de Baix (2), Arròs 

 4AR: Carrer de la Crestalhera, Arròs 

 5AR: Plaça de Dalt, Arròs 

 6AR: Carrer Sant Joan (Ermita), Arròs 

 7AU: Plaça Major, Aubèrt 

 8AU: Parada bus-contenidors, Aubèrt 

 9BT: Jarabe de Palo, Betlan 

 10BT: Local Social, Betlan 

 11BE: Plaça, Betrén 

 12BE: Cementèri, Betrén 

 13CA: Cantonada carrer Sasinta, Casarilh 

 14CA: Capella, Casarilh 

 15CS: Plaça, Casau 

 16ES: Estampa-Sortaus, Escunhau 

 17ES: Gleisa, Escunhau 

 18GA: Curva Segura, Gausac 

 19GA: Porter/Sabarta, Gausac 

 20GA: Plaça Major, Gausac 

 21MO: Plaça Major, Mont 

 22MO: Carrer Sant Pau-Arjo, Mont 

 23MC: Lauader, Montcorbau 

 24VI: Guàrdia Civil, Vielha 

 25VI: Pisos protecció oficial, Vielha 

 26VI: Carretera Gausac-Anglada, Vielha 

 27VI: Carrer Pomaròla, Vielha 

 28VI: Escòla d'Adults, Vielha 
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 29VI: Carrer Solana, Vielha 

 30VI: Carrer Bergas, Vielha 

 31VI: Queimada, Vielha 

 32VI: Ajuntament, Vielha 

 33VI: Avinguda Pas d'Arró-Mandronius, Vielha 

 34VI: Sala Audiovisual-Cine, Vielha 

 35VI: Carrer des Comptes, Vielha 

 36VI: Hotel Iori, Vielha 

 37VI: Carrer Major, Vielha 

 38VI: Panificadora (carrer Es Ticos), Vielha 

 39VI: Escòla, Vielha 

 40VL: Casa de Puente, Vilà 

 41VL: Plaça de dalt, Vilà 

 42VC: Plaça dera Gleisa, Vilac 

 43VC: Marcelino, Vilac 

 44VC: Carrer de Mont, Vilac 

 45VC: Carrer Trilhat, Vilac 

 46CS:Carrer deth Sauquer (Casau) 

 47MO: Carrer deth Centre (Mont)  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es contractaran 
periòdicament per concurs. En aquest concurs no s’estableixen rutes 
de neteja, sinó prioritats de neteja dels vials i l’empresa 
adjudicatària és qui en funció de la seva maquinària s’organitzarà 
en rutes. Aquestes prioritats dels vials estan refelxades en la 
cartografia específica de nevades (en els 68 plànols titulats “Pla 
d’Actuació Nevades”). 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les àrees on no hi 
poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són punts o bé de risc, o 
bé de difícil accés o bé que han de quedar lliures al trànit per tal que es 
pugui gestionar bé la neteja dels vials, provisionament de fundents als 
salers,... Fora d’aquestes zones, s’habilitaran els aparcaments ja 
existents a cada nucli urbà. 

 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: No es 
predeterminen punts a senyalitzar en fase de prealerta. 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 S’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli urbà.  

 Revisar l’estat del material disponible, com maquinària, grups electrògens, 
combustible,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per nevades inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. '''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos 
de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Rutes, prioritat i responsabilitat de neteja de vials i distribució de fundents: 

 Punts prioritaris a netejar la neu: 

 Accés a les llars d’infants, escoles i instituts, a l’ajuntament, 
hospital i llar d’avis. 

 Neteja de vials no municipals: 

 Responsabilitat del Ministerio de Fomento:  

 Carretera N-230. 

 Responsabilitat a càrrec de la Generalitat de Catalunya:  

 Carretera C-28. 
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 Responsabilitat a càrrec de la Diputació de Lleida:  

 LV-5052 (Accés a Vilac) 

 LV-5055 (Accés a Vilamòs) 

 Neteja de vials a càrrec de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran:  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es 
contractaran periòdicament per concurs. En aquest concurs 
no s’estableixen rutes de neteja, sinó prioritats de neteja 
dels vials i l’empresa adjudicatària és qui en funció de la 
seva maquinària s’organitzarà en rutes. Aquestes prioritats 
dels vials estan refelxades en la cartografia específica de 
nevades (en els 68 plànols titulats “Pla d’Actuació 
Nevades”). 

 LV-5052 i LV-5055: El titular d’aquestes vies és la 
Diputació de Lleida, però la neteja de neu se’n cuida 
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i es contracta 
cojuntament amb amb la neteja de la resta de vies 
municipals. 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 
plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes 
aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 
68 plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les 
àrees on no hi poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són 
punts o bé de risc, o bé de difícil accés o bé que han de quedar 
lliures al trànit per tal que es pugui gestionar bé la neteja dels 
vials, provisionament de fundents als salers,... Fora d’aquestes 
zones, s’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli 
urbà. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 Regular l’accés a la ribera de Varradós i a l’Artiga de Lin (ribera a del riu 
Joeu) normalment correspon al Conselh Generau. En època de neu però, 
no s’hi fa cap acció, simplement es deixa que la neu deixi intransitables 
les dues pistes. Tanmateix, amb risc de nevades fora d’època de neu 
caldrà valorar el control d´accés a aquests paratges. 

 Els punts per col·locar/treure cadenes al municipi de Vielha són:  

 N-230: Boca sud túnel Vielha i boca nord (carretera gestionada pels 
Mossos d’Esquadra). 

 C-28: No s’estableix cap punt. Normalment els vehicles les col·loquen al 
polígon Mijaran (carretera gestionada pels Mossos d’Esquadra). 

 Resta de vies: No s’estableix cap punt predeterminat per muntar 
cadenes. 

 Tancar els següents espais públics: 

 No es preveu tancar cap espai públic. 

 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials.  

 Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i 
terrats si els mitjans de titularitat muncipal estan desbordats. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 4: ALLAUS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Butlletí diari de Perill d’allaus: 
http://www.igc.cat/web/ca/allaus_butlleti.php 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Publicar i difondre un ban d’alcaldia indicant el risc d’allaus i la seva evolució 
pels propers dies. 

 Fer seguiment del mantell nival. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per allaus inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.''''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància del mantell 
nival i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Senyalitzar, tallar i controlar l’accés a: 

 Accés la Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Accés a les zones urbanes on s’hagi decretat evacuacions per elevat risc 
d’allaus. 

 Av. Eth Solan (CEIP Garona): Per perill de caiguda de canelobres. 

 Altres punts on es determini segons l’episodi de risc. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Els edificis/instal·lacions amb més risc del municipi són: 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-44; Centre de Transferència d'Escombreries 

 EV-46; Refugi de Molières 

 Els nuclis urbans que es poden veure afectats per un allau segons el 
mapa de risc d’allaus del IGCC són: 

 EV-19; Casau 

 EV-39; Casarilh 

 Neteja de la xarxa viària local, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 5: INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Perill d’incendi forestal: 
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les zones d’especial risc, àrees de pic-nic, zones on 
tradicionalment es cremen pastures,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per incendi forestal inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al 
CECAT. 

 Trucar al 112 si es detecta un incendi. (a més del 112 i sense excloure 
aquesta trucada, posteriorment també pot contactar amb bombers de la Val 
d’Aran tel.'''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’incendi. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3), transmetre la 
mesura d’autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen 
necessitats especials. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en l’incendi. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 6: SÍSMIC 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 
http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per risc sísmic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades. 

 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys 
conseqüència del sisma: 

 Equipaments públics vulnerables del llistat d’elements vulnerables per 
ocupació de persones vulnerables 

 EV-22; Escòla Mairau "Era Cunhera" 

 EV-28; Espitau dera Val d'Aran 

 EV-31; Residència de la Gent Gran 

 EV-36; IES Aran 

 EV-37; Escòla de Música 

 EV-38; CEIP Garona 

 EV-49; Associació de Discapacitats Psíquics d’Aran (Talhèr 
ocupacionau discapacitats ADDA) 

 Edificis de 5 o més plantes considerats elements vulnerables, esglésies 
amb campanars de construcció tradicional, o edificis i instal·lacions 
especialment vulnerables a sismes per la seva naturalesa. 

 EV-16; Subestació elèctrica de Vielha 

 EV-26; Conselh General d'Aran 

 EV-45; Túnel de Vielha 

 EV-63; Torre telecomunicacions de Vielha 

 EV-57; Aula de salut 

 EV-51; Hotel Acevi-Val d'Aran 

 EV-52; Hotel Eth Solan 

 EV-53; Hotel Vielha 

 EV-54; Aparthotel Irissa 

 EV-55; Hotel Tuca 

 EV-56; Hotel Delvalle 

 EV-58; Hotel Orla 

 EV-59; Hotel Aran 

 EV-60; Hotel Urugallo 

 EV-61; Hotel Sol Melià 

 EV-66; Parador Nacional de Vielha 

 EV-67; Aparthotel La Vall Blanca 

 EV-68; Aparthotel Refugi deth Aran 

 EV-69; Hotel Baricauba 

 EV-70; Hotel Fonfreda 

 EV-50; Església Sant Tomàs (Casarilh) 
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 EV-62; Església Sant Miquèu (Vielha) 

 EV-64; Església Sant Sernilh (Betrén) 

 EV-65; Església Sant Estèue (Betrén) 

 EV-75; Església Santa Eulària (Arròs) 

 EV-78; Església Sant Martin (Aubert) 

 EV-79; Església Mair de Diu deth Ròser (Aubert) 

 EV-80; Església Sant Peir (Vilà) 

 EV-81; Església Sant Miquèu (Vilà) 

 EV-82; Església Sant Peir (Betlan) 

 EV-83; Església Sant Feliu (Vilac) 

 EV-84; Església Sant Pau (Mont) 

 EV-85; Església Sant Martin (Gausac) 

 EV-86; Església Sant Andrèu (Casau) 

 EV-87; Església Sant Peir (Escunhau) 

 EV-88; Església Sant Estèue (Montcorbau) 

 Edificis i refugis del llistat d’elements vulnerables que poden quedar 
aïllats o incomunicats en cas de sisma 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-46; Refugi de Molières  

 EV-47; Alberg de Sant Nicolau - Er Espitau de Vielha 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada. 
En el cas probable que al primer moment o primers dies no es puguin 
utilitzar els centres d’acollida permanents, cal habilitar un “centre de 
recepció d’evacuats i acollida temporal” a l’aparcament central de Vielha 
perquè la població que acaba de sofrir un sisma no vol allotjar-se en edificis. 
Per constituir aquesta àrea temporal on acollir els evacuats fins que aquests 
puguin retornar als seus habitatges o ser reallotjat a centres d´acollida 
permanents caldrà sol·licitar recursos al Director del pla SISMICAT 

 Per establir el campament, caldrà sol•licitar recursos al Director del pla 
SISMICAT 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

 
 
 

Elements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerables    
 

El llistat d’elements vulnerables el trobarà l’últim apartat “Annex, directori telefònic i de 

recursos”, alhora que cartografiats en els plànols. 

En color groc s'indiquen els elements que requereixen un avís prioritari perquè els ocupants no 

són autosuficients en l'evacuació/confinament. 
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6666 REGISTRE D’EVACUATSREGISTRE D’EVACUATSREGISTRE D’EVACUATSREGISTRE D’EVACUATS 

FULL DE REGISTRE   

Centre de recepció:  Data: 

   

Dades personals   

Cognoms i nom Adreça Telèfon 
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7777REGISTRE DE VOLUNREGISTRE DE VOLUNREGISTRE DE VOLUNREGISTRE DE VOLUNTTTTARISARISARISARIS 

FULL DE REGISTRE DE VOLUNTARIS 

        

Dades personals Destinació Relleu 

Cognoms i nom Adreça Telèfon Lloc Dia Hora Dia Hora 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Data actualització: 13/04/2018  

     

AAAANNEXNNEXNNEXNNEX    ORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIES 
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ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX     
DIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOS 
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Guia d’Guia d’Guia d’Guia d’iiiinstruccions per alnstruccions per alnstruccions per alnstruccions per al    
    

COORDINADOR MUNICIPALCOORDINADOR MUNICIPALCOORDINADOR MUNICIPALCOORDINADOR MUNICIPAL    
DE L'EMERGÈNCIADE L'EMERGÈNCIADE L'EMERGÈNCIADE L'EMERGÈNCIA    

 

Titular SERGIO LACORT CHASCO '''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''''' 

Substitut JUAN CARLOS RODRÍGUEZ  ''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guiaSegueixi les instruccions d’aquesta guia    pas a paspas a paspas a paspas a pas    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MantinguiMantinguiMantinguiMantingui    la calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sort    !!!! 
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1111ACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATES    

    
AvísAvísAvísAvís    
 

 
 
 

CCCComunicacióomunicacióomunicacióomunicació    amb l’Alcalde amb l’Alcalde amb l’Alcalde amb l’Alcalde     
 
Posis en contacte amb el Director del Pla d'Emergències Municipal: 

 Alcalde/ssa: ''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''''' ''''''''  
 O amb el seu substitut (4t tinent d'alcalde: RAMÓN GONZÁLEZ PUJOL Tel. ''''''''' 

''''''''' ''''''''). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 Demani a l’alcalde que li doni una valoració inicial de: 

o La localització i l’abast de la situació d’emergència. 
o Si hi ha persones afectades. 
o Si hi ha danys materials. 
o Les vies d'accés al lloc de l'emergència. 

 
 Si l'alcalde encara no té una valoració inicial, ha d'informar-se de la situació i fer la 

valoració inicial vostè. Comuniqui a l'alcalde la seva valoració. 
 

 Demani a l'alcalde instruccions. 
 

 Si es constitueix el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local), ha de 
desplaçar-s'hi. 
 

o ADREÇA: Ajuntament De Vielha e Mijaran. Carrer Sarriulèra, 2. Vielha 
 

 Si no està segur que s'hagi donat l'avís, comunicar l'existència de l'emergència: 
o Al 112 i al CECAT ('''''''' ''''''''' ''''''''). 
o Al Centre de Recepció d'Alarma local, CRA (973 640 018). 
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2222 PREPREPREPRE----ALERTA I ALERTAALERTA I ALERTAALERTA I ALERTAALERTA I ALERTA 

Succés Nivell d’activació 

Situació d’anormalitat o de risc potencial, que no tingui prou gravetat Pre-alerta 

Indicis o de la previsió de fenòmens que podrien desencadenar més endavant una activació del pla 
però respecte els quals hi ha una certa incertesa Pre-alerta 

Previsió de risc important a curt termini Alerta 

Accident o situació d’emergència sense afectació a la població Alerta 

Emergència de petites dimensions que pot ser controlada amb els mitjans habituals  i que no comporta 
perill per a persones i béns Alerta  

Pànic, desordre ciutadà per amenaça de risc Alerta 

Situació de risc important per al medi ambient Emergència 

Situació de risc afectant a la població Emergència 

    
PrePrePrePre----alertaalertaalertaalerta    

 
1. Mantingui el seguiment de l’evolució de la situació i informi'n a l'alcalde. 
2. Recordi al CRA que ha de mantenir informat al Comitè Municipal de l'Emergència i 

grups actuants. 
3. Recordi al CRA que ha de comunicar al CECAT que el Pla d'Emergències 

municipal es troba en situació de pre-alerta. 
 

AlertaAlertaAlertaAlerta    
 

1. Mantingui el seguiment de l’evolució de la situació i informi'n a l'alcalde. 
2. Suggereixi a l'alcalde els avisos a realitzar i les mesures preventives necessàries. 
3. Si s'activa el Pla d'Emergències municipal, vostè o l'alcalde ha de comunicar-ho al 

CECAT (935 517 285). 
 
 

En situació d'EMERGÈNCIA, passi a la fase següentEn situació d'EMERGÈNCIA, passi a la fase següentEn situació d'EMERGÈNCIA, passi a la fase següentEn situació d'EMERGÈNCIA, passi a la fase següent    
 

Recordi queRecordi queRecordi queRecordi que    
 

 

 Els objectius del Pla són: 
o Organitzar els mitjans humans i materials del municipi per afrontar 

l’emergència. 
o Coordinar-los amb els bombers i altres serveis. 
o Assegurar la protecció de persones i béns. 
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3333 EMERGÈNCIAEMERGÈNCIAEMERGÈNCIAEMERGÈNCIA 

 

Accions en situació d'emergènciaAccions en situació d'emergènciaAccions en situació d'emergènciaAccions en situació d'emergència    
 

 
1. Avisi de la situació d'emergència al responsable municipal (alcalde). 

 
2. Suggereixi a l'alcalde els avisos a realitzar i les mesures preventives necessàries al 

municipi en funció del risc i situació: 
o Avisos als elements vulnerables i valoració de quins es troben en situació 

més vulnerable. 
o Avisos a la població en general i consells en funció del risc. 
o Limitació de l'ús de serveis bàsics (aigua, llum, telèfon,...). 
o Evacuació de població a centres d'acollida municipals. 
o Confinament de la població als habitatges. 
o Limitació de la circulació. 
o Altres actuacions que puguin facilitar la gestió de l'emergència. 
 

3. Ha de coordinar els serveis municipals que estiguin actuant en el sinistre o prenent 
mesures preventives. 
 

4. Vostè o l'alcalde ha de comunicar al CECAT (''''''''' ''''''''' ''''''''') l’activació del Pla 
d'Emergències municipal. 

 
 
 
Durant aquesta emergència vostè serà membre del Comitè Municipal d'Emergència i 
exercirà les funcions de Coordinador de l’Emergència. 
 
El Comitè es constitueix en el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local). 
 
Les funcions del Comitè són avaluar la situació, definir els problemes i prendre les 
decisions per solucionar-los. 
 
Les seves funcions dins el Comitè com a Coordinador de l’Emergència són: 

 

 
 
 
 

 Col·laborar en la presa de decisions. 
 Coordinar els serveis municipals actuants en el sinistre i ajudar a l'alcalde en la 

direcció del Pla d'Emergències Municipal. 
 
 
A LA CONTRAPORTADA D’AQUESTA CARPETA DISPOSA D’UN CD-ROM AMB TOTA 
LA DOCUMENTACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES EN FORMAT DIGITAL PER SI HA 
DE FER CÒPIES DELS PLÀNOLS, DOCUMENTS, PLANTILLES, ETC. 
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El Comitè Muncipal de l'Emergència està format per:El Comitè Muncipal de l'Emergència està format per:El Comitè Muncipal de l'Emergència està format per:El Comitè Muncipal de l'Emergència està format per:    
 

 
 

CONSELL ASSESSOR 
Càrrec operatiu Nom Telèfon 

Coordinador Municipal de l'Emergència. Titular '''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''''''' '''''''' 
Coordinador Municipal de l'Emergència. Substitut 1r '''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 
   
Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Titular '''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 
Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Substitut 1r ''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''' 
   
Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població. 
Titular 

''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''''' '''''''' 

Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població. 
Substitut 1r 

''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 

 
 

GABINET D’INFORMACIÓ 
Càrrec operatiu Nom Telèfon 

Cap del Gabinet d’Informació. Titular '''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''' 
''''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''' 
Cap del Gabinet d’Informació. Substitut 1r '''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''' ''''' ''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''''''' 

 
 

Només si el CECAT li sol·licita un representant municipal al Pla d’Emergències de la 
Generalitat: 
 

REPRESENTANT MUNICIPAL 
Càrrec operatiu Nom Telèfon 

Representant Municipal al Pla Procicat. Titular '''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''' 
Representant Municipal al Pla Procicat. Substitut 1r ''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''' 

 
 

La ubicació de la Sala CECOPAL és:La ubicació de la Sala CECOPAL és:La ubicació de la Sala CECOPAL és:La ubicació de la Sala CECOPAL és:    
 
 

Lloc Ajuntament de Vielha e Mijaran 

Adreça C. Sarriulèra, núm. 2. VIELHA 

Telèfon 973 640 018 

Fax 973 640 537 

Correu-e info@vielha-mijaran.org 
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4444    FULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓ 

 
Anoti al següent full les tasques que li vagi encomanant el Comitè Municipal 
d’Emergència. 
 

Hora Tasca 
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5555 ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS 

MOLT MOLT MOLT MOLT IMPORTANT! Al prendre les decisions, tingui en consideració la següent IMPORTANT! Al prendre les decisions, tingui en consideració la següent IMPORTANT! Al prendre les decisions, tingui en consideració la següent IMPORTANT! Al prendre les decisions, tingui en consideració la següent 
informacióinformacióinformacióinformació....    

    
ActuacionActuacionActuacionActuacionssss    per riscosper riscosper riscosper riscos    
    
    
Les actuacions previstes són: 
 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 1: BÀSIC 

FASE  TASQUES  

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 
 Comunicats del CECAT 
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 
 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 
 Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones). 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla bàsic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. '''''''' ''''''' ''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que 
s’escaigui. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables que podríen veure’s afectats i demanar si 
tenen necessitats especials (veure 6.1.3). 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 En cas d’esllavissades i despreniments: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona afectada 
perquè ens verifiqui la situació. 

 Adequar rutes alternatives si ha afectat a la xarxa bàsica de camins o 
carreteres. 

 Avaluar si hi pot haver persones incomunicades o desaparegudes. 

 Localitzar possibles zones afectades, amb danys o a evacuar, i 
comunicar-ho a bombers. 

 Fer seguiment de les zones de risc, especialment dels vessants de la 
carretra N-230 per si cal comunicar incidències al titular de la carretera 
i/o bombers. 

 En cas de ventades i tempestes: 

 Tancar els espais públics on es detecti risc pels vianants o usuaris 
(piscines municipals, parcs urbans arbrats o altres si s’escau). 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de 
branques o arbres. 

 Comunicar el risc als centres escolars i valorar si cal suspendre activitats 
en el pati o zones escolars que puguin representar risc pels alumnes. 
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 Fer seguiment a través dels refugis,... si tenen coneixement de persones 
practicant activitats de muntanya que puguin estar en risc, i traslladar la 
informació a bombers si és oportú. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants 
(arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 En cas d’accidents a la xarxa viària: 

 Si no es té informació, desplaçar un vigilant municipal a la zona de 
l’accident perquè ens verifiqui la situació i mentre encara estan 
deplaçant-se els cossos d’emergències, informar-los de la previsió de 
ferits i gravetat dels mateixos. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar i 
habilitar rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar la via de 
comunicació i permetre el pas dels vehicles d’emergències. Els principals 
aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas de contaminació al medi natural: 

 Valorar quina pot ser la font i matèria contaminant i les conseqüències 
que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden veure afectats. 

 Si hi pot haver dispersió del contaminant, estudiar la possible dispersió i 
donar els avisos oportuns als possibles afectats (direcció del vent, 
aigües,...). 

 Suspendre les activitats que puguin veure´s afectades (pesca 
esportiva,...) 

 En cas d’intoxicacions col·lectives: 

 Valorar quin pot ser l’orígen de la intoxicació, possible nombre 
d’afectats, ubicació, i comunicar-ho als serveis sanitaris. 

 En cas d’aglomeracions o allaus humanes: 

 Habilitar un espai per estacionar les ambulàncies proper a la zona de 
l’allau humà. 

 Habilitar un espai per classificar i atendre als ferits i/o víctimes. 

 Allunyar les persones no afectades perquè no interfereixin els serveis 
d’emergències. 

 En cas de manca de subministrament de serveis bàsics: 

 Contactar amb les empreses subministradores, comunicar la situació al 
municipi i sol·licitar informació de l’avaria. 

 Si l’avaria ha de ser de llarga durada, localitzar empreses de lloger de 
generadors, de cubes d’aigua,... En cas de manca d’aigua es planfica 
facilitar-ne amb un camió cuba una vegada al dia en horari preestablert 
en els següents punts: 

 Vielha: Aparcament central. 

 Vielha: C. Montcorbisson 

 Mijaran: Vial lateral N-230, davant edifici en forma de 
corba al pk 163,7. 

 Betrén: Davant ajuntament, Pl. de Cal. 

 Escunhau: Cruïlla C. Santa Anna i C. Sortaus. 

 Casarilh: Entrada pel C. Major des de la C-28. 

 Cassau: Davant ajuntament, Pl. Nava 

 Gausac: Pl. Major 

 Vilac: Pl. dera Glèsia 

 Mont: Davant ajuntament, Pl. Major 

 Betlan: Davant ajuntament, Pl. de Sant Père 

 Montcorbau: Davant de l’Església, C. Sant Esteve 

 Aubèrt: Pl. Major 

 Vila: C. Major 



Data actualització: 13/04/2018  

   

  

 Arròs: Pl. de Naut 

 En cas d’incendis en edificis: 

 Guiar als bombers i indicar-los els hidrants més propers. 

 L’arquitecte municipal, si s’escau, pot disposar informació útil per als 
bombers sobre l’edifici o immoble. 

 En cas d’atemptats terroristes: 

 Posar-se a disposició dels cossos amb competència en terrorisme. 

 En cas d’accidents greus en túnels 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accident en conduccions de productes perillosos (xarxa de gas propà 
per ús domèstic,...) 

 Ficar-se en contacte amb l’empresa responsable de l’instal·lació. 

 En cas d’ accident associat a l’emmagatzematge de substàncies perilloses en 
instal·lacions no industrials (vessaments, incendis,...) 

 Valorar quina és la font i matèria contaminant o en combustió i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 En cas d’ accident en un establiment educatiu 

 Contactar amb el centre educatiu per valorar la magnitud de 
l’emergència 

 Contactar amb cosos d’èmergència. 

 En cas d’accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, informar a la 
població de les rutes alternatives. 

 Si es preveu que la via estigui tallada durant força temps, habilitar 
aparcaments per als vehicles en trànsit per tal de no colapsar els 
accessos al túnel de Vielha i permetre el pas dels vehicles 
d’emergències. Els principals aparcaments són: 

 Aparcament central de Vielha 

 Zones d’aparcament a Mijaran 

 Aparcaments adjacents al Conselh Generau 

 Aparcament de l’hotel La Tuca 

 Aparcament boca sud del Túnel de Vielha 

 En cas d’accidents greus en establiments amb substàncies perilloses 

 Valorar quina és la substància perillosa afectada per l’accident i les 
conseqüències que pot produir, i quins serveis bàsics que es poden 
veure afectats. 

 Contactar amb el bombers i amb REPSOL BUTANO, SA per valorar la 
magnitud de l’emergència i les mesures a adoptar per la població. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla bàsic d’emergències municipal al 
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 2: INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estacions d’aforament Conselh:  

 http://www.conselharan.org/nivel-de-los-rios/ 

 http://conselh.smartyplanet.com/ 

 Estacions d’aforament de la CHE:  

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A200 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A143 

 http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion
:A019 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 Nuclis urbans o zones urbanes amb risc alt d’inundació: Vielha, Mijaran, 
Casarilh, Aubèrt i Pont d’Arròs. 

 Nuclis urbans amb risc d’afectació per con de dejecció (segons INUNCAT): 
Vielha, Mijaran i Pont d’Arròs. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 
prioritària: 

 En situació de pre-alerta no es planifica cap actuació concreta, tret de 
valorar segons el nivell de risc la senyalització/balissament dels guals 
inundables. També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals 
riberes del municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joeu en 
coordinació amb el municipi d’Es Bòrdes. 

 Avisar aquelles instal·lacions amb risc d’inundació i persones que facin 
activitats a la llera del riu. En concret cal ser prioritari amb: 

 Camping Verneda ''''''''''''''''''''''''  

 Camping Artigané '''''''''''''''''''''' 

 Avisar i informar aquells altres elements vulnerables afectats pel risc 
d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió d’afectació. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per inundacions inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment també 
pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.'''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i 
mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avisar i donar instruccions, concretades amb bombers, als elements 
vulnerables afectats pel risc d’inundacions (veure 6.1.3) segons la previsió 
d’afectació. 

 Concretar amb bombers i aplicar actuacions d’autoprotecció en els següents 
punts d’actuació prioritària (PAP) inclosos en el pla INUNCAT: 

 PAP- 1: Conca Nere-riu Nere. Zona urbanitzada al nucli de Vielha. 

 PAP- 130: Conca Garona-Barranc de Casau. Zona urbanitzada al nucli de 
Casau. 

 PAP- 133: Conca Garona-riu Garona. Llera amb escassa capacitat de 
desguàs al pas per Vielha. 

 PAP- 226: Pont Av. deth Solan (est) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 227: Passarel·la peatonal d'accés a Vielha (zona hospital) sobre la 
Garona. Estructura de protecció per l’erosió 

 PAP- 228: Pont C. Querimònia a Vielha sobre la Garona. Via de 
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comunicació 

 PAP- 229: Carretera N-230. Pont entre Vielha i Mijaran sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 230: N-230- accés a l'EDAR de Vielha. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 231: Via d'accés a la pista forestal Aubert-Baricauba. Pont sobre la 
Garona. Via de comunicació 

 PAP- 232: Camí particular al Camping Artigané. Pont sobre la Garona. Via 
de comunicació (actualment esfondrat, no operatiu) 

 PAP- 233: Via d'accés al Camin Reiau entre Aubèrt i Es Bòrdes. Pont 
sobre la Garona. Via de comunicació 

 PAP- 234: Pont del camí interior del Camping Verneda sobre la Garona. 
Via de comunicació 

 PAP- 356: Conca Riu Joèu. Riu amb fort pendent (6-5%) on el transport 
de materials és habitual i comporta perill d'inundació d'instal·lacions 
hidroelèctriques, de camps de conreu i d'habitatges. 

 PAP- 586: Carretera N-230. Pont sobre el riu Nere. Via de comunicació 

 PAP- 727: Cra. N-230- km 168,7, Càmping Artigané- càmping de 
categoria 2a- unitats d’acampada 208 

 PAP- 733: Cra. N-230- km 170. Càmping Verneda- càmping de categoria 
2a- unitats d’acampada 210 

 PAP- 962: Via interior de Casarilh. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 963: Via interior d'Escunhau. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 964: Via interior de Betren. Pont sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 965: Pont Av. deth Solan (oest) a Vielha sobre la Garona. Via de 
comunicació 

 PAP- 1682: Tota la conca de la Garona. Cada un dels espais protegits de 
la conca de la Garona té un element (flora- fauna- paisatge) que ha 
motivat la seva conservació. Tots ells es consideren d'un alt valor ecològic 
i de qualitat ressenyable. 

 PAP- 1683: Gran part de la conca de la Garona. Per aspectes referits a la 
qualitat ecològica dels espais fluvials quant a la seva estructura física 
(estructura dels hàbitats). Així són Àrees que mostren una especial funció 
quant a la connectivitat (des del punt de vista biològic o estrictament 
faunístic) 

 PAP- 1687: Tot el Varradòs. Espai de notable interès per a la recuperació 
de l'espai fluvial de gran representativitat territorial i simbolisme social. 

 PAP- 1709: Presa a prop del Refugi dera Bassa d'Oles. 

 PAP- 1710: Estació d'aforament de l'Arriu Nere. Presència d'un element 
que talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1711: Barratge de Vielha. Arriu Nere. Presència d'un element que 
talla la connectivitat biològica. 

 PAP- 1712: Barratge deth Garona a Vielha-Mijaran. 

 PAP- 1713: Resclosa a l'Arriu Varradòs. 

 PAP- 1714: Resclosa a la Capçalera del Varradòs- prop del Pònt de 
Varradòs. 

 PAP- 1839: La Garona i el Nere en el seu pas per Vielha i rodalies. Estat 
crític de conservació per la ocupació dels espais riparis amb alt grau 
d'irreversibilitat: presència important de deixalles- endegaments- 
edificacions o construccions molt propers a la zona fluvial. Important 
pressió urbanística. 

 PAP- 1840: Tota la conca de la Garona al municipi. Tram que mostra una 
especial funció en quant a la connectivitat (des del punt de vista de la 
connectivitat o estrictament faunístic) de la matriu ecosistemàtica 
territorial. 

 PAP- 1846: Barratge deth Joèu superior. Resclosa. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 També valorar senyalitzar o tallar l’accés rodat a les principals riberes del 
municipi; Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Tancar els següents espais públics: 
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 Banqueta del riu Garona al nucli de Vielha. 

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 
tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres, esllavissades,... 

 Preventivament, allunyament de les zones inundables i trasllat a lloc segur 
dels elements amb risc que puguin ser arrossegats per l’aigua, com mobiliari 
urbà, vehicles,... 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. Són llocs de possible 
evacuació els següents, 

 Per perill sobre l’element: 

 EV-03; Camping Artigané 

 EV-05; Camping Verneda  

 EV-07; Zona inundable al nucli d’Aubert  

 EV-24; Zona inundable al nucli urbà de Vielha i Mijaran 

 Per perill en les proximitats de l’element o per possiblilitat de quedar-se 
aïllat 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish  

 EV-02; Nucli de Pont d’Arròs  

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-24; Nucli, instal·lacions, empreses de Mijaran 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC 3: NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 Boca sud del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 Boca nord del túnel de Vielha (preferentment mitjançant el Servei Català 
de Trànsit o col·laboradors) 

 En una vorera de l’aparcament central de Vielha. 

 Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem municipal: 

 Magatzem municipal (N-230, km 165,0). 

 Empreses i entitats de provisionament de fundents: 

 Salinera de Cadona ''''''' '''''''' '''''''' 

 Ercros - Cardona '''''''' ''''''' ''''''' 

 Iberpotash - Sallent ''''''' '''''''' '''''''' 

 Iberpotash - Súria ''''''' ''''''' '''''''' 

 Diputació de Lleida, servei de Vies i Obres: ''''''' ''''' ''''' ''''' 

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: 

 Punts de distribució de fundents-salers (Codi-Adreça-Nucli urbà): 

 1AR: Carrer Major (Pau), Arròs 

 2AR: Plaça de Baix (1), Arròs 

 3AR: Plaça de Baix (2), Arròs 

 4AR: Carrer de la Crestalhera, Arròs 

 5AR: Plaça de Dalt, Arròs 

 6AR: Carrer Sant Joan (Ermita), Arròs 

 7AU: Plaça Major, Aubèrt 

 8AU: Parada bus-contenidors, Aubèrt 

 9BT: Jarabe de Palo, Betlan 

 10BT: Local Social, Betlan 

 11BE: Plaça, Betrén 

 12BE: Cementèri, Betrén 

 13CA: Cantonada carrer Sasinta, Casarilh 

 14CA: Capella, Casarilh 

 15CS: Plaça, Casau 

 16ES: Estampa-Sortaus, Escunhau 

 17ES: Gleisa, Escunhau 

 18GA: Curva Segura, Gausac 

 19GA: Porter/Sabarta, Gausac 

 20GA: Plaça Major, Gausac 

 21MO: Plaça Major, Mont 

 22MO: Carrer Sant Pau-Arjo, Mont 

 23MC: Lauader, Montcorbau 

 24VI: Guàrdia Civil, Vielha 

 25VI: Pisos protecció oficial, Vielha 

 26VI: Carretera Gausac-Anglada, Vielha 

 27VI: Carrer Pomaròla, Vielha 

 28VI: Escòla d'Adults, Vielha 
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 29VI: Carrer Solana, Vielha 

 30VI: Carrer Bergas, Vielha 

 31VI: Queimada, Vielha 

 32VI: Ajuntament, Vielha 

 33VI: Avinguda Pas d'Arró-Mandronius, Vielha 

 34VI: Sala Audiovisual-Cine, Vielha 

 35VI: Carrer des Comptes, Vielha 

 36VI: Hotel Iori, Vielha 

 37VI: Carrer Major, Vielha 

 38VI: Panificadora (carrer Es Ticos), Vielha 

 39VI: Escòla, Vielha 

 40VL: Casa de Puente, Vilà 

 41VL: Plaça de dalt, Vilà 

 42VC: Plaça dera Gleisa, Vilac 

 43VC: Marcelino, Vilac 

 44VC: Carrer de Mont, Vilac 

 45VC: Carrer Trilhat, Vilac 

 46CS:Carrer deth Sauquer (Casau) 

 47MO: Carrer deth Centre (Mont)  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es contractaran 
periòdicament per concurs. En aquest concurs no s’estableixen rutes 
de neteja, sinó prioritats de neteja dels vials i l’empresa 
adjudicatària és qui en funció de la seva maquinària s’organitzarà 
en rutes. Aquestes prioritats dels vials estan refelxades en la 
cartografia específica de nevades (en els 68 plànols titulats “Pla 
d’Actuació Nevades”). 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 68 plànols 
titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les àrees on no hi 
poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són punts o bé de risc, o 
bé de difícil accés o bé que han de quedar lliures al trànit per tal que es 
pugui gestionar bé la neteja dels vials, provisionament de fundents als 
salers,... Fora d’aquestes zones, s’habilitaran els aparcaments ja 
existents a cada nucli urbà. 

 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: No es 
predeterminen punts a senyalitzar en fase de prealerta. 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 S’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli urbà.  

 Revisar l’estat del material disponible, com maquinària, grups electrògens, 
combustible,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per nevades inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel. ''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos 
de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Rutes, prioritat i responsabilitat de neteja de vials i distribució de fundents: 

 Punts prioritaris a netejar la neu: 

 Accés a les llars d’infants, escoles i instituts, a l’ajuntament, 
hospital i llar d’avis. 

 Neteja de vials no municipals: 

 Responsabilitat del Ministerio de Fomento:  

 Carretera N-230. 

 Responsabilitat a càrrec de la Generalitat de Catalunya:  

 Carretera C-28. 
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 Responsabilitat a càrrec de la Diputació de Lleida:  

 LV-5052 (Accés a Vilac) 

 LV-5055 (Accés a Vilamòs) 

 Neteja de vials a càrrec de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran:  

 Rutes/prioritats de neteja i escampatge de fundents 

 La neteja dels vials responsabilitat de l’Ajuntament es 
contractaran periòdicament per concurs. En aquest concurs 
no s’estableixen rutes de neteja, sinó prioritats de neteja 
dels vials i l’empresa adjudicatària és qui en funció de la 
seva maquinària s’organitzarà en rutes. Aquestes prioritats 
dels vials estan refelxades en la cartografia específica de 
nevades (en els 68 plànols titulats “Pla d’Actuació 
Nevades”). 

 LV-5052 i LV-5055: El titular d’aquestes vies és la 
Diputació de Lleida, però la neteja de neu se’n cuida 
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i es contracta 
cojuntament amb amb la neteja de la resta de vies 
municipals. 

 Zones autoritzades/prohibides per l’apilament de neu: En els 68 
plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen totes 
aquestes zones. 

 Zones d’Aparcament de cotxes prohibit en dies de neu: En els 
68 plànols titulats del “Pla d’Actuació Nevades” s’estableixen les 
àrees on no hi poden aparcar vehicles en dies de neu, doncs són 
punts o bé de risc, o bé de difícil accés o bé que han de quedar 
lliures al trànit per tal que es pugui gestionar bé la neteja dels 
vials, provisionament de fundents als salers,... Fora d’aquestes 
zones, s’habilitaran els aparcaments ja existents a cada nucli 
urbà. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 Regular l’accés a la ribera de Varradós i a l’Artiga de Lin (ribera a del riu 
Joeu) normalment correspon al Conselh Generau. En època de neu però, 
no s’hi fa cap acció, simplement es deixa que la neu deixi intransitables 
les dues pistes. Tanmateix, amb risc de nevades fora d’època de neu 
caldrà valorar el control d´accés a aquests paratges. 

 Els punts per col·locar/treure cadenes al municipi de Vielha són:  

 N-230: Boca sud túnel Vielha i boca nord (carretera gestionada pels 
Mossos d’Esquadra). 

 C-28: No s’estableix cap punt. Normalment els vehicles les col·loquen al 
polígon Mijaran (carretera gestionada pels Mossos d’Esquadra). 

 Resta de vies: No s’estableix cap punt predeterminat per muntar 
cadenes. 

 Tancar els següents espais públics: 

 No es preveu tancar cap espai públic. 

 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l’aire 
lliure. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials.  

 Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i 
terrats si els mitjans de titularitat muncipal estan desbordats. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 4: ALLAUS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Butlletí diari de Perill d’allaus: 
http://www.igc.cat/web/ca/allaus_butlleti.php 

 Consultar els butlletins d´informació nivològica 

 http://lauegi.smartyplanet.com/ 

 http://lauegi.conselharan.org/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Publicar i difondre un ban d’alcaldia indicant el risc d’allaus i la seva evolució 
pels propers dies. 

 Fer seguiment del mantell nival. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per allaus inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.'''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància del mantell 
nival i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Senyalitzar, tallar i controlar l’accés a: 

 Accés la Ribera de Varradòs. També a la del riu Joèu en coordinació amb 
el municipi d’Es Bòrdes. 

 Accés a les zones urbanes on s’hagi decretat evacuacions per elevat risc 
d’allaus. 

 Av. Eth Solan (CEIP Garona): Per perill de caiguda de canelobres. 

 Altres punts on es determini segons l’episodi de risc. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Els edificis/instal·lacions amb més risc del municipi són: 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-44; Centre de Transferència d'Escombreries 

 EV-46; Refugi de Molières 

 Els nuclis urbans que es poden veure afectats per un allau segons el 
mapa de risc d’allaus del IGCC són: 

 EV-19; Casau 

 EV-39; Casarilh 

 Neteja de la xarxa viària local, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 5: INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Perill d’incendi forestal: 
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les zones d’especial risc, àrees de pic-nic, zones on 
tradicionalment es cremen pastures,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per incendi forestal inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al 
CECAT. 

 Trucar al 112 si es detecta un incendi. (a més del 112 i sense excloure 
aquesta trucada, posteriorment també pot contactar amb bombers de la Val 
d’Aran tel.''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 
amb el CECAT. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’incendi. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3), transmetre la 
mesura d’autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen 
necessitats especials. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 
si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en l’incendi. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC 6: SÍSMIC 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 
http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el pla per risc sísmic inclòs al DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). (a més del 112 i sense excloure aquesta trucada, posteriorment 
també pot contactar amb bombers de la Val d’Aran tel.'''''''''''''''''''''''). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables afectats pel risc (veure 6.1.3) i demanar si 
tenen necessitats especials. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades. 

 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys 
conseqüència del sisma: 

 Equipaments públics vulnerables del llistat d’elements vulnerables per 
ocupació de persones vulnerables 

 EV-22; Escòla Mairau "Era Cunhera" 

 EV-28; Espitau dera Val d'Aran 

 EV-31; Residència de la Gent Gran 

 EV-36; IES Aran 

 EV-37; Escòla de Música 

 EV-38; CEIP Garona 

 EV-49; Associació de Discapacitats Psíquics d’Aran (Talhèr 
ocupacionau discapacitats ADDA) 

 Edificis de 5 o més plantes considerats elements vulnerables, esglésies 
amb campanars de construcció tradicional, o edificis i instal·lacions 
especialment vulnerables a sismes per la seva naturalesa. 

 EV-16; Subestació elèctrica de Vielha 

 EV-26; Conselh General d'Aran 

 EV-45; Túnel de Vielha 

 EV-63; Torre telecomunicacions de Vielha 

 EV-57; Aula de salut 

 EV-51; Hotel Acevi-Val d'Aran 

 EV-52; Hotel Eth Solan 

 EV-53; Hotel Vielha 

 EV-54; Aparthotel Irissa 

 EV-55; Hotel Tuca 

 EV-56; Hotel Delvalle 

 EV-58; Hotel Orla 

 EV-59; Hotel Aran 

 EV-60; Hotel Urugallo 

 EV-61; Hotel Sol Melià 

 EV-66; Parador Nacional de Vielha 

 EV-67; Aparthotel La Vall Blanca 

 EV-68; Aparthotel Refugi deth Aran 

 EV-69; Hotel Baricauba 

 EV-70; Hotel Fonfreda 

 EV-50; Església Sant Tomàs (Casarilh) 
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 EV-62; Església Sant Miquèu (Vielha) 

 EV-64; Església Sant Sernilh (Betrén) 

 EV-65; Església Sant Estèue (Betrén) 

 EV-75; Església Santa Eulària (Arròs) 

 EV-78; Església Sant Martin (Aubert) 

 EV-79; Església Mair de Diu deth Ròser (Aubert) 

 EV-80; Església Sant Peir (Vilà) 

 EV-81; Església Sant Miquèu (Vilà) 

 EV-82; Església Sant Peir (Betlan) 

 EV-83; Església Sant Feliu (Vilac) 

 EV-84; Església Sant Pau (Mont) 

 EV-85; Església Sant Martin (Gausac) 

 EV-86; Església Sant Andrèu (Casau) 

 EV-87; Església Sant Peir (Escunhau) 

 EV-88; Església Sant Estèue (Montcorbau) 

 Edificis i refugis del llistat d’elements vulnerables que poden quedar 
aïllats o incomunicats en cas de sisma 

 EV-01; Refugi Forestau deth Saut deth Pish 

 EV-12; Refugi Forestau dera Bassa d'Oles 

 EV-43; Refugi Forestau deth Plan dera Artiga de Lin 

 EV-46; Refugi de Molières  

 EV-47; Alberg de Sant Nicolau - Er Espitau de Vielha 

 EV-48; Refugi Forestau de Conangles 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada. 
En el cas probable que al primer moment o primers dies no es puguin 
utilitzar els centres d’acollida permanents, cal habilitar un “centre de 
recepció d’evacuats i acollida temporal” a l’aparcament central de Vielha 
perquè la població que acaba de sofrir un sisma no vol allotjar-se en edificis. 
Per constituir aquesta àrea temporal on acollir els evacuats fins que aquests 
puguin retornar als seus habitatges o ser reallotjat a centres d´acollida 
permanents caldrà sol·licitar recursos al Director del pla SISMICAT 

 Per establir el campament, caldrà sol•licitar recursos al Director del pla 
SISMICAT 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessaries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

 

Elements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerables    
 

El llistat d’elements vulnerables el trobarà l’últim apartat “Annex A.4, directori telefònic 

i de recursos”, alhora que cartografiats en els plànols. 

En color groc s'indiquen els elements que requereixen un avís prioritari perquè els ocupants no 

són autosuficients en l'evacuació/confinament. 

 
 
 
 

Activitats del municipiActivitats del municipiActivitats del municipiActivitats del municipi    amb Pla d'Autoprotecció (PAU)amb Pla d'Autoprotecció (PAU)amb Pla d'Autoprotecció (PAU)amb Pla d'Autoprotecció (PAU)    
 

Activitat Titular de l’activitat Director del PAU Cap d’Emergènciaa Altres 

Túnel de 
Vielha 

'''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''' 
''''''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' '''''' 
'''''''''''''' '''''' '''''''''''' ''''''' '''''''''' '''''' 

'''''''''' ''''''' '''' ''''''''''''' '''''' 
''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' ''' 
'''''''''''''' 

'''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''' 
'''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 
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''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''' ''''''' '''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' 
'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' 

''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''' '''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
'''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' 

Hospital Val 
d’Aran i 
Residència 
Sant Antoni 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 
''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' 
xgrau@aransalut.com 
 

  ''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''' 
''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' 
xgrau@aransalut.com 
 
'''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''' 
maborras@aransalut.com 
 
''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''' 
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Centres Centres Centres Centres d'acollidad'acollidad'acollidad'acollida    
 

Codi 
Nom i 

tipus 
Responsable Adreça Capacitat  Llits Calefacció 

Dutxes 

amb 

aigua 

calenta 

Cuina 
Possible 
afectació 
per risc 

CA-01 
Palais de 

Gèu 

Ajuntament de 

Vielha e Mijaran 
Vielha 600 No Sí Limitat No 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-02 

Sala 

Polivalent 

de Vielha 

Ajuntament de 
Vielha e Mijaran 

Vielha 300 No Sí No No 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-03 IES Aran Departament 
d’Ensenyament 

Vielha 400 No Sí Sí Sí 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-04 
CEIP 

Garona 
Ajuntament de 
Vielha e Mijaran 

Vielha 500 No Sí Sí Sí 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

CA-05 
Palais 

d’Espòrts 
Ajuntament de 
Vielha e Mijaran 

Vielha 500 No Sí Sí No 

Bàsic, 

inundacions, 

nevades, 

sísmic 

 
 
 
 

Altres actuants al Pla d'Emergències MunicipalAltres actuants al Pla d'Emergències MunicipalAltres actuants al Pla d'Emergències MunicipalAltres actuants al Pla d'Emergències Municipal    
 
 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

ALTRES CÀRRECS DE COOPERACIÓ EN L´EMERGÈNCIA I DE SUPORT AL CONSELL ASSESSOR 

 CARREC OPERATIU NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 

TELÈFON 

S
u
p
o
rt

 a
l 
G

ru
p
 L

o
ca

l 
d
e
 

Lo
g
ís

ti
ca

 i
 A

co
lli

d
a
 

Responsable d'acollida ''''''''' '''''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''''' 

'''''''' '''''''' ''''''' 

Coordinador dels voluntaris 

ocasionals. Titular 

''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' '''''''' 

Coordinador dels voluntaris 

ocasionals. Substitut 1r. 

'''''''''''' '''''''''' ''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' '''''''' 

Col·laboradors:  

“Associacion Volentaris d’Aran” 

'''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''''' '''''''' 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 
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ALTRES CÀRRECS DE COOPERACIÓ EN L´EMERGÈNCIA I DE SUPORT AL CONSELL ASSESSOR 

 CARREC OPERATIU NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 

TELÈFON 
S
u
p
o
rt

 a
l 
G

ru
p
 L

o
ca

l 
d
’O

rd
re

 i
 A

v
is

o
s 

a
 l
a
 

P
o
b
la

ci
ó
 

Responsable d’avisos a la població 
''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' '''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

Vigilant municipal 
'''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

 
 
 

Centre d'allistament de Centre d'allistament de Centre d'allistament de Centre d'allistament de voluntarisvoluntarisvoluntarisvoluntaris    
 
En cas de ser necessària l’organització de veïns i voluntaris per col·laborar en 
l’emergència, s’ha previst com a punt de reunió: 
 

Lloc Ajuntament de Vielha e Mijaran 

Adreça C. Sarriulèra, núm. 2. VIELHA 

Telèfon 973 640 018 

Fax 973 640 537 

Correu-e info@vielha-mijaran.org 
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AAAANNEXNNEXNNEXNNEX    ORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIESORGANIGRAMA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIES 

 
 
 



Data actualització: 13/04/2018  

   

  

ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX     
DIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOS 
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Guia d’Guia d’Guia d’Guia d’iiiinstruccions per alnstruccions per alnstruccions per alnstruccions per al    
    

CAP DEL GABINET CAP DEL GABINET CAP DEL GABINET CAP DEL GABINET     
D’INFORMACIÓD’INFORMACIÓD’INFORMACIÓD’INFORMACIÓ    

 

Titular ANA TENA FERNÁNDEZ  '''''''''' '' 

Substitut MARIA JOSÉ SAURINA '''''''' '' 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segueixi les instruccions Segueixi les instruccions Segueixi les instruccions Segueixi les instruccions d’aquesta guiad’aquesta guiad’aquesta guiad’aquesta guia    pas a paspas a paspas a paspas a pas    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MantinguiMantinguiMantinguiMantingui    la calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sortla calma i molta sort    !!!! 
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1111ACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATESACTUACIONS IMMEDIATES    

    
CCCComunicacióomunicacióomunicacióomunicació    amb l’Alcalde amb l’Alcalde amb l’Alcalde amb l’Alcalde     
 
Posis en contacte amb el Director del Pla d'Emergències Municipal: 

 Alcalde/ssa: ''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' ''''''''  
 O amb el seu substitut (4t tinent d'alcalde: RAMÓN GONZÁLEZ PUJOL Tel. ''''''''' 

'''''''''' '''''''''). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 Demani a l’alcalde que li doni una valoració inicial de: 

o La localització i l’abast de la situació d’emergència. 
o Si hi ha persones afectades. 
o Si hi ha danys materials. 
o Les vies d'accés al lloc de l'emergència. 

 
 Demani a l'alcalde instruccions. 

 
 Si es constitueix el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local), ha de 

desplaçar-s'hi. 
 

o ADREÇA: Ajuntament De Vielha e Mijaran. Carrer Sarriulèra, 2. Vielha 
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2222 FUNCIONSFUNCIONSFUNCIONSFUNCIONS 

 

Llegeixi atentament les seves funcionsLlegeixi atentament les seves funcionsLlegeixi atentament les seves funcionsLlegeixi atentament les seves funcions    
 
Durant aquesta emergència vostè serà membre del Comitè Municipal d'Emergència i 
exercirà les funcions de Cap del Gabinet d’Informació. 
 
El Comitè es constitueix en el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local). 
 
Les funcions del Comitè són avaluar la situació, definir els problemes i prendre les 
decisions per solucionar-los. 
 
Les funcions principals del Gabinet d’Informació són: 

 

 
 
Si cal, ha de constituir d’un punt d’informació a la població i als mitjans de 
comunicació, amb informació de la ubicació dels afectats, amb informació contrastada i 
autoritzada sobre el sinistre i els mitjans que s’han disposat per resoldre’l. 
 
La funció d’informació als familiars d’afectats s’ha de dur a terme per telèfon i s’ha 
d’habilitar un telèfon especialment dedicat a aquesta tasca. 
    
MOLT MOLT MOLT MOLT IIIIMPORTANT!MPORTANT!MPORTANT!MPORTANT! 
 
Per al correcte desenvolupament de les seves funcions, el Gabinet d'Informació del Pla 
d’Emergències municipal cal que reculli i difongui la informació sobre la situació de risc en 
coordinació amb el Gabinet de Premsa del CECAT ('''''''' '''''''' '''''''' '''''''). El contacte 
entre gabinets ha de ser permanent per donar la informació coordinadament i coincident. 
 

 Difondre en nom del Director la declaració l’Alerta/Emergència del Pla 
d’Emergència Municipal. 

 Centralitzar, coordinar i preparar la informació (elaboració de comunicats, ordres i 
recomanacions). 

 Difondre els consells d’autoprotecció adequats a la població per la situació de 
risc. 

 Difondre les mesures que s’estan prenent per resoldre la situació i per mantenir 
els subministraments essencials. 

 Portar el control o tenir coneixement del llistat de persones evacuades i/o 
confinades i del lloc on estan ubicades, a través del Grup Local Logístic i 
d’Acollida. 

 Atendre els mitjans de comunicació, donar-los la informació necessària, orientar-
los en la recerca d’informació i corregir les informacions errònies. 
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3 3 3 3 FULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓFULL DE DIRECCIÓ 

 
 

Anoti al següent full les tasques que li vagi encomanant el Comitè Municipal 
d’Emergència. 
 

Hora Tasca 
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4 4 4 4 CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓCONSELLS D’AUTOPROTECCIÓCONSELLS D’AUTOPROTECCIÓCONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ 

    

ConsellsConsellsConsellsConsells    d’autoprotecciód’autoprotecciód’autoprotecciód’autoprotecció    per per per per als principals als principals als principals als principals riscosriscosriscosriscos    
    

INCENDIS FORESTALS 

Si l’incendi s’acosta a casa teva: 

 En primer lloc, mantén la calma. 

 Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí. 

 Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l’exterior. 

Evita que hi entrin espurnes. 

 Tingues a mà una llanterna perquè l’electricitat es pot tallar. 

 Facilita l’entrada dels equips de socors a la teva propietat. 

 En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia. 

 I en cas d’evacuació: 

- Tanca tota la casa. 

- Desconnecta la llum i el gas. 

- Perquè l’evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l’imprescindible (la documentació, diners i 

medicaments). 

Si l’incendi és a la teva porta: 

 Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l’abandonis fins que el foc no hagi passat. 

 Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar 

qualsevol aspiració d’aire. 

 Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc. 

 Col·loca les mànegues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d’aigua la 

banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines. 

 No t’esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint 

per evitar que s’escalfin. 

 Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll. 

 Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin. 

 Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de 

fugir. 

Si ets a camp obert: 

 Allunya’t del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l’avenç del foc i del fum. 

 Entra a la zona ja cremada al més aviat possible. 

 Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l’aire de prop de terra, eviten inhalar 

el fum espès. 

 Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum. 

 No et refugiïs a pous ni coves, ja que l’oxigen pot acabar-s’hi ràpidament. Evita també les zones de pendent, 

els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l’aire calent tendeix a pujar. 

 En cas de perill imminent, estira’t de bocaterrosa. 

Si ets al cotxe: 

 -Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura’t. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del 

vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum. 
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INUNDACIONS 

 Escolta la ràdio (RNE, Catalunya Ràdio, ràdio local) per informar-te de la possibilitat de pluges intenses o 

riuades, de l’estat de les carreteres i, si s’escau, de les mesures de precaució i dels consells d’actuació que 

es donin a la població. 

Si us sorprenen precipitacions importants quan sou dins de casa: 

 No baixeu a les zones inundables de casa vostra com poden ser el soterrani, el garatge, etc. Quedeu-vos a 

les zones altes. 

 No deixeu fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar. 

 Tanqueu portes i finestres i obtureu totes les escletxes possibles.    

 Poseu els animals domèstics, els aliments, l'aigua potable, els documents importants, els objectes de valor i, 

sobre tot, els productes perillosos (com ara verí per a les rates, dissolvents, etc.) en llocs alts i protegits. 

 Si se us està inundant la casa, desconnecteu l'interruptor general de l'electricitat. 

 Si a l'edifici on us trobeu, no hi esteu segurs, sortiu-ne, tanqueu la porta i dirigiu-vos a punts alts de la zona. 

Si heu de marxar de casa  

 Tanqueu les claus de pas de l'aigua i del gas i l'interruptor general de l'electricitat. 

 Assegureu i tanqueu les portes i les finestres. 

 Agafeu un bastó, una llanterna, roba impermeable i calçat adequat, i emporteu-vos la documentació 

personal, els diners i els medicaments imprescindibles. 

 No camineu per zones on hi hagi aigua en moviment i, si cal, ajudeu-vos del bastó per determinar l'alçada 

de l'aigua o detectar zones perilloses. Seguiu les instruccions dels equips de socors. 

Quan sou fora de casa: 

 En un lloc urbanitzat busqueu refugi dins d'un edifici segur i tanqueu bé les portes i les finestres. 

 A la muntanya, dirigiu-vos a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, 

rambles o torrents. 

Quan circuleu amb el vostre vehicle: 

 Circuleu preferentment per les rutes principals i les autopistes. Modereu la velocitat i mantingueu les 

distàncies de seguretat. 

 Si teniu problemes de visibilitat, atureu el vehicle i senyalitzeu la vostra posició. 

 Allunyeu-vos de les rieres, dels torrents i de les zones que es poden inundar, i no hi estacioneu el vehicle. 

No us quedeu als ponts perquè aquests poden caure. 

 No travesseu cap riu, ni riera ni zona inundada. Encara que no ho sembli, els cotxes poden flotar amb poca 

alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat. 

 Si heu de travessar un bassal gran d'aigua avanceu molt a poc a poc amb una velocitat curta per evitar que 

l'aigua esquitxi el motor i es pari. Després d'haver passat comproveu diverses vegades que els frens del 

vehicle funcionen bé. 

 Si el cotxe comença a flotar i a ser arrossegat, sortiu-ne immediatament. Els ocupants que es queden a 

dins, sovint no sobreviuen. 

 Vigileu els moviments de terra, forats, claveguerons, cables de conducció elèctrica fluixos, i en general, tots 

els objectes caiguts (branques d'arbres, etc.). 

 Cal que abandoneu el vehicle i us dirigiu a zones altes quan: 

- El vostre vehicle quedi immobilitzat per l'aigua 

- Observeu que el nivell de l'aigua puja massa a la calçada 

- Observeu que l'aigua arriba a l'eix del vostre vehicle 

- Si teniu dificultats per obrir la porta, sortiu per les finestres ràpidament.. 
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SISMES 

 Si esteu al carrer: Allunyeu-vos dels edificis; si no podeu, refugieu-vos en un portal. 

 Si us trobeu dins d’un vehicle: Quedeu-vos dins, lluny de tot allò que perilli de caure. 

 Si us trobeu dins d’un edifici: 

-  Refugieu-vos sota una taula sòlida o bé en un angle de la paret o sota un escaire. 

- No fugiu durant la sacsejada. Molta gent és víctima de la caiguda d’objectes. 

- No agafeu l’ascensor. 

 Després de la sacsejada: 

- Escolteu la ràdio. 

- Tanqueu les connexions d’aigua i de gas. 

- Evacueu l’edifici. 

- Emporteu-vos la documentació, roba d’abric, els vostres medicaments indispensables i una ràdio 

portàtil. 

- Dirigiu-vos a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d’objectes. 

- Aneu per mig del carrer, vigilant les vores i el que pogués caure. 

- Eviteu les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de gran onades (sisme marí o Tsunami). 

-  Intenteu no fer servir els telèfons: deixeu les línies lliures per als equips de socors. 

- No utilitzeu l’ascensor. Hi pot haver talls de corrent i podeu quedar bloquejats. 

- No entreu mai dins de cases o edificis danyats. 

-  No fumeu ni encengueu foc. Hi pot haver risc d’explosió, a causa de les fuites de gas. 

- Si hi ha pèrdues de gas o d’aigua, tanqueu les claus de pas i aviseu la companyia corresponent. 

 
ACCIDENT EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

Si sou a casa: 

 Cal seguir sempre les instruccions dels equips d’intervenció en l’accident. 

 Tanqueu-vos a l’edifici més proper: el cotxe no és un lloc segur per refugiar-s'hi. 

 Si sou a casa, tanqueu portes i finestres i atureu els aparells de climatització. 

 Seguiu les recomanacions d’autoprotecció i l’evolució de l’emergència per la ràdio (emissores locals, 

Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, COM Ràdio i Ràdio Nacional d’Espanya). 

 No sortiu de casa o de l’edifici en què estigueu confinats fins que les autoritats no ho autoritzin per ràdio. 

 
NEVADES 

 Tingueu preparat el material següent (us pot ser d’utilitat): 

- Un transistor i piles de recanvi (renoveu-les periòdicament) 

- Llanternes, fanals de càmping, espelmes... 

 Controleu tots aquells punts per on hi ha possibles entrades d’aire de l’exterior: finestres, portes..., i 

protegiu-les amb borlet (cinta adhesiva aïllant). 

 Informeu-vos de les previsions meteorològiques en els mitjans de comunicació i en els organismes oficials. 

 Seguiu les consignes de les autoritats. 

 Utilitzeu la calefacció correctament. 

 Aneu amb compte amb les canonades d’aigua. Si manteniu un rajolí constant a les aixetes, evitareu que es 

congelin. 

 No telefoneu: deixeu les línies lliures per als equips de socors. 

 Eviteu que la gent gran surti al carrer. 

 Protegiu-vos: abrigueu-vos si heu de passar molt temps a fora. Porteu algunes peces de roba lleugeres i 

càlides l’una sobre l’altra (millor que un sol teixit). Protegiu-vos sobretot la cara i el cap. Eviteu que l’aire fred 

us entri directament als pulmons. 

 Eviteu d’agafar el vostre vehicle, sobretot si és de nit. Però si heu d’agafar necessàriament, equipeu-lo. 
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SITUACIÓ D'ALERTA PER RISC D’ALLAUS 5, MOLT FORT 

En zones de muntanya a camp obert: 

 No hi feu cap activitat. 

 Si sou a la muntanya, quedeu-vos en un refugi o lloc segur fins que el perill disminueixi. 

En el vehicle: 

 No circuleu per carreteres de muntanya. 

 Seguiu les indicacions dels serveis de carreteres i de Protecció Civil. 

 Si quedeu bloquejats per la neu, no sortiu del vehicle i deixeu la calefacció posada amb la finestra una mica 

oberta. 

 Vigileu que el tub d’escapament no quedi obturat. 

En zones habitades situades en zones de risc: 

 No transiteu pel carrer o per espais oberts. 

 Quedeu-vos a casa o dins de recintes tancats. 

 En cas que tingueu coneixement que l’edifici on sou es troba en una zona susceptible de ser afectada per 

una allau, tanqueu amb porticons totes les obertures i situeu-vos al costat oposat a la paret on podria 

impactar l’allau, si es produís. 

 Manteniu-vos informats a través de la ràdio i/o la televisió i estigueu pendents de les indicacions de 

Protecció Civil i de les autoritats municipals. 

 
VENTADES 

Si sou a casa: 

 Tanqueu i assegureu portes, finestres i tendals. Cal abaixar completament les persianes i, si són de cordó, 

subjectar-les adequadament.  

 Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recolliu la roba dels estenedors 

per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident. 

Si sou a l’exterior 

 Vigileu amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els 

contenidors de brossa, l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. 

 No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions. 

 Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres que 

puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Tingueu en compte també la proximitat dels arbres als 

edificis: el vent els podria fer caure a sobre. 
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TEMPESTES 

Si sou a casa: 

 Tanqueu portes i finestres per evitar corrents d'aire que puguin atreure llamps. 

 Apagueu la llar de foc perquè genera corrents d’aire. Allunyeu-vos també de la xemeneia perquè pot ser un 

punt d’entrada de llamps. 

 Desconnecteu els aparells elèctrics -televisors, ordinadors, etc.- per evitar que siguin danyats per pujades 

de tensió. 

 Allunyeu-vos de les instal·lacions elèctriques i no feu servir el telèfon fix. 

 Si sou a la banyera o la dutxa és millor que en sortiu. 

 Reviseu periòdicament els parallamps i assegureu-vos que tenen connexió a terra. 

 Tingueu preparades llanternes, espelmes o altres sistemes d’enllumenat autònoms per si hi ha un tall de 

llum. 

Si sou a l’exterior 

 Allunyeu-vos de filats, reixats,  pals de la llum, vies de tren i altres objectes metàl·lics. 

 Eviteu romandre a zones elevades, on podeu fer efecte punta, per evitar atreure els llamps. Allunyeu-vos 

també dels fons de vall, per evitar possibles avingudes sobtades d’aigua associades a la tempesta. 

 No us refugieu sota els arbres, especialment si estan sols. El bosc no és del tot segur però, si no hi ha cap 

altre refugi, és millor que quedar-vos a camp obert. 

 Si no trobeu refugi, ajupiu-vos, toqueu terra només amb la punta dels peus, creueu els braços sobre els 

genolls i poseu el cap entre els braços. És important ajuntar els peus i tapar-se les orelles per protegir-se del 

tro. 

 Allunyeu-vos de rius, llacs i superfícies humides. 

 Vigileu amb les branques, rètols o murs que us podrien caure al damunt. 

 En el cas que sigueu a l'interior d'un vehicle, tanqueu bé portes i finestres i no toqueu la part metàl·lica del 

vehicle. 

 
RISCOS ASSOCIATS A FESTES MAJORS I ESDEVENIMENTS LÚDICS  

(Grans concentracions de persones) 

 

En cas d’emergència 

 Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència. Si sou en un recinte 

tancat no feu servir els ascensors. 

 Dirigiu-vos a les sortides pels llocs indicats sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere. 

 Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran 

quantitat de persones que n’hi ha concentrades. 

 Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis 

d’emergència. 

 En cas d'emergència, si truqueu al 112 des d'un telèfon mòbil i no us dóna senyal, pot ser que les línies 

estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per fer la trucada. 

 
En qualsevol cas que tingueu dubtes, telefoneu al CECAT (935 517 285) perquè us 
donin o confirmin els consells que cal difondre entre la població. 
 
També podeu trobar informació a la pàgina web del Departament d'Interior: 
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/ 
    
MOLT IMPORTANT! tingui en consideració la següent informacióMOLT IMPORTANT! tingui en consideració la següent informacióMOLT IMPORTANT! tingui en consideració la següent informacióMOLT IMPORTANT! tingui en consideració la següent informació....    
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Elements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerablesElements vulnerables    
 

El llistat d’elements vulnerables el trobarà l’últim apartat “Annex, directori telefònic i de 

recursos”, alhora que cartografiats en els plànols. 

En color groc s'indiquen els elements que requereixen un avís prioritari perquè els ocupants no 

són autosuficients en l'evacuació/confinament. 

 
 
 

A continuació disposaA continuació disposaA continuació disposaA continuació disposa    d'un directori telefònic i de recursos complementari, pel d'un directori telefònic i de recursos complementari, pel d'un directori telefònic i de recursos complementari, pel d'un directori telefònic i de recursos complementari, pel 
que pogués precisarque pogués precisarque pogués precisarque pogués precisar
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Activitats del municipiActivitats del municipiActivitats del municipiActivitats del municipi    amb Pla d'Autoprotecció (PAU)amb Pla d'Autoprotecció (PAU)amb Pla d'Autoprotecció (PAU)amb Pla d'Autoprotecció (PAU)    
 

Activitat Titular de l’activitat Director del PAU Cap d’Emergènciaa Altres 

Túnel de 
Vielha 

''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' 
'''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''' 
'''''''''''''''' '''''' ''''''''''' '''''''' '''''''''' ''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''' '''''' '''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' 
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

'''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''' '''''' 
'''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''' ''' 
''''''''''''''' 
'''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''' '''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' 

'''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

''''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' 
'''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
'''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 

Hospital Val 
d’Aran i 
Residència 
Sant Antoni 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' 
xgrau@aransalut.com 
 

  '''''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''' 
'''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' 
xgrau@aransalut.com 
 
''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' 
maborras@aransalut.com 
 
''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''' 
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ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX     
DIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOSDIRECTORI TELEFÒNIC I DE RECURSOS 
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